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ਬਰਲਿਨ, ਕੋਪਨੇਹਗੈਨ ਅਤ ੇਪਲੈਰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਲਹਿਾਾਂ ਪਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ 

ਦਾ ਰਵਾਨਗੀ ਲਬਆਨ 
 

ਮੈਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸੰਘੀ ਚਾਾਂਸਿਰ ਮਹਾਮਹਲਮ ਸ਼੍ਰੀ ਓਿਾਫ ਸਕੋਿਜ਼ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਮਈ,  2022 ਨੂੰ ਬਰਿਲਨ,  ਜਰਮਨੀ ਦੀ 

ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਾਂ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਹਲਮ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਮੇਟੇ ਫ੍ਰੈਡਰਲਕਸੈਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ 

3-4 ਮਈ,  2022 ਤੱਕ ਕੋਪੇਨਹੈਗਨ ,  ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਰਹਾਾਂਗਾ,  ਜਲੱਥੇ ਮੈਾਂ ਦੁਵੱਿੀਆਾਂ ਬੈਠਕਾਾਂ ਵਲੱਚ ਭਾਗ 

ਿਵਾਾਂਗਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਰਤ- ਨਾਰਡਲਕ ਸਮਲਟ ਵਲੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋਵਾਾਂਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਾਂਦੇ ਸਮੇਾਂ,  ਮੈਾਂ ਫਰਾਾਂਸ ਦੇ 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਾਮਹਲਮ ਸ਼੍ਰੀ ਇਮੈਨੁਏਿ ਮੈਕ੍ਰੋਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਬੈਠਕ ਿਈ ਪੈਰਲਸ,  ਫਰਾਾਂਸ ਵਲੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਿਈ ਰੁਕਾਾਂਗਾ। 

ਬਰਿਲਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਚਾਾਂਸਿਰ ਸਕੋਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਿ ਵਲਸਤ੍ਰਲਤ ਦੁਵੱਿੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕਰੇਗੀ,  ਜਲਨ੍ਹਾਾਂ ਨੂੰ ਮੈਾਂ ਪਲਛਿੇ ਸਾਿ ਜੀ20 ਵਲੱਚ ਮਲਿਲਆ ਸੀ,  ਜਦੋਾਂ ਉਹ ਉਪ-ਚਾਾਂਸਿਰ ਅਤੇ ਵਲੱਤ ਮੰਤਰੀ  ਸਨ 

।  ਅਸੀਾਂ ਛੇਵੇਾਂ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨੀ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ (ਆਈਜੀਸੀ)  ਦੀ ਸਹਲ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ ,  ਜੋ ਇੱਕ 

ਵਲਿੱਖਣ ਦੋ-ਸਾਿਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ;  ਜਲਸ ਨੰੂ ਭਾਰਤ,  ਕੇਵਿ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਿ ਆਯੋਜਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਮੰਤਰੀ 

ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੇ ਨਾਿ ਸਿਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਗੇ । 

ਮੈਾਂ ਇਸ ਆਈਜੀਸੀ ਨੰੂ ਜਰਮਨੀ ਵਲੱਚ ਨਵੀਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਲੱਚ 

ਦੇਖਦਾ ਹਾਾਂ,  ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੱਧ ਅਤੇ ਦੀਰਘਕਾਿੀ ਪ੍ਰਾਥਮਲਕਤਾਵਾਾਂ ਦੀ ਪਹਲਚਾਣ ਕਰਨ ਵਲੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 

2021 ਵਲੱਚ,  ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 70 ਸਾਿ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੋਨੋਾਂ ਦੇਸ਼ 2000 
ਤੋਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਾਂਝੀਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਾਂ ਚਾਾਂਸਿਰ ਸਕੋਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਿ ਰਣਨੀਤਕ ,  ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਿਮੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ , ਜੋ 

ਦੋਹਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨਾਿ ਸਬੰਧਲਤ ਹਨ , ’ਤੇ ਵਲਚਾਰਾਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ। 

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਦਰਮਲਆਨ ਿੰਬੇ ਸਮੇਾਂ ਤੋਾਂ ਚਿੇ ਆ ਰਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਿ ਸਬੰਧ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 

ਥੰਮ੍ਹਾਾਂ ਵਲੱਚੋਾਂ ਇੱਕ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਹਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਵਲੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਲਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਕਸ਼  ਦੇ ਨਾਿ 

ਚਾਾਂਸਿਰ ਸਕੋਿਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਿ ਇੱਕ ਬਲਜ਼ਨਿ ਗੋਿਮੇਜ਼ ਸੰਮੇਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ,  ਜੋ ਕੋਵਲਡ ਦੇ 

ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਵਲੱਚ ਆਰਥਲਕ ਰਲਕਵਰੀ ਨੰੂ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ । 

ਮਹਾਦੀਪ ਯੂਰੋਪ ਵਲੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਿ ਦੇ ਦਸ ਿੱਖ ਤੋਾਂ ਅਧਲਕ ਿੋਕ ਨਲਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਲੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਸੀ 

ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਲੱਸਾ ਰਹਲੰਦਾ ਹੈ ।  ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ,  ਯੂਰੋਪ  ਦੇ ਨਾਿ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦੇ ਿਈ ਇੱਕ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਿਈ ਮੈਾਂ ਮਹਾਦੀਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ  ਦੇ ਅਵਸਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਆਪਣੇ 

ਭਾਈਆਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਾਂ ਨੂੰ ਮਲਿਣ ਿਈ ਵੀ ਕਰਾਾਂਗਾ। 

ਬਰਿਲਨ ਤੋਾਂ ਮੈਾਂ ਕੋਪੇਨਹੈਗਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਾਂਗਾ,  ਜਲੱਥੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ੍ਰੈਡਰਲਕਸੈਨ  ਦੇ ਨਾਿ ਇੱਕ ਦੁਵੱਿੀ ਬੈਠਕ 

ਹੋਵੇਗੀ,  ਜੋ ਡੈਨਮਾਰਕ  ਦੇ ਨਾਿ ਸਾਡੀ ਵਲਸ਼ੇਸ਼ ‘ਹਰਲਤ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ’ ਵਲੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਨਾਿ-ਨਾਿ ਸਾਡੇ 



ਦੁਵੱਿੇ ਸਬੰਧਾਾਂ  ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਲਿੂਆਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਲਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।  ਮੈਾਂ ਭਾਰਤ-ਡੈਨਮਾਰਕ ਬਲਜ਼ਨਸ 

ਗੋਿਮੇਜ਼ ਸੰਮੇਿਨ ਵਲੱਚ ਵੀ ਹਲੱਸਾ ਿਵਾਾਂਗਾ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਲੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਨਾਿ ਗੱਿਬਾਤ ਕਰਾਾਂਗਾ । 

 ਡੈਨਮਾਰਕ  ਦੇ ਨਾਿ ਦੁਵੱਿੇ ਸਬੰਧਾਾਂ  ਦੇ ਇਿਾਵਾ,  ਮੈਾਂ ਡੈਨਮਾਰਕ,  ਆਇਸਿੈਾਂਡ,  ਫਲਨਿੈਾਂਡ,  ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ  ਦੇ 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਾਂ  ਦੇ ਨਾਿ ਦੂਸਰੇ ਭਾਰਤ-ਨਾਰਡਲਕ ਸਲਖਰ ਸੰਮੇਿਨ (ਸਮਲਟ) ਵਲੱਚ ਵੀ ਹਲੱਸਾ ਿਵਾਾਂਗਾ ,  ਜਲੱਥੇ ਅਸੀਾਂ 

2018 ਵਲੱਚ ਆਯੋਜਲਤ ਪਹਲਿਾਾਂ ਭਾਰਤ-ਨਾਰਡਲਕ ਸਲਖਰ ਸੰਮੇਿਨ (ਸਮਲਟ)  ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਲਯੋਗ ਵਲੱਚ ਹੋਈ 

ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜ਼ਾਇਜਾ ਿੈਣਗੇ ।  ਸਲਖਰ ਸੰਮੇਿਨ; ਮਹਾਮਾਰੀ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਰਥਲਕ ਰਲਕਵਰੀ,  ਜਿਵਾਯੂ 

ਪਰਲਵਰਤਨ,  ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਿੋਜੀ,  ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ,  ਉੱਭਰਦਾ ਗਿੋਬਿ ਸੁਰੱਖਲਆ ਪਰਲਦ੍ਰਲਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਕਟਲਕ 

ਖੇਤਰ ਵਲੱਚ ਭਾਰਤ-ਨਾਰਡਲਕ ਸਹਲਯੋਗ ਜਲਹੇ ਵਲਸ਼ਲਆਾਂ ਉੱਤੇ ਧਲਆਨ ਕੇਾਂਦ੍ਰਲਤ ਕਰੇਗਾ। 

ਸਲਖਰ ਸੰਮੇਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ,  ਮੈਾਂ ਹੋਰ ਚਾਰ ਨਾਰਡਲਕ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਲਿਾਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਾਂ  ਦੇ  ਨਾਿ ਭਾਰਤ 

ਦੇ ਦੁਵੱਿੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਵਲੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਲਆ ਕਰਾਾਂਗਾ। 

ਨਾਰਡਲਕ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਈ ਟਲਕਾਊ ਵਲਕਾਸ,  ਅਖੱੁਟ ਊਰਜਾ,  ਡਲਜੀਟਿੀਕਰਣ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਲੱਚ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਨਾਰਡਲਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਆਯਾਮੀ ਸਹਲਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 

ਵਲੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। 

ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ,  ਮੈਾਂ ਆਪਣੇ ਮਲੱਤਰ,  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕ੍ਰੋਾਂ ਨੂੰ ਮਲਿਣ ਿਈ ਪੈਰਲਸ ਵਲੱਚ 

ਰੁਕਾਾਂਗਾ।  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕ੍ਰੋਾਂ ਨੂੰ ਹਾਿ ਹੀ ਵਲੱਚ ਫਲਰ ਤੋਾਂ ਚੁਣਲਆ ਗਲਆ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ  ਦੇ ਦਸ ਦਲਨ ਬਾਅਦ 

ਮੇਰੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨਾਿ ਨਾ ਕੇਵਿ ਮੈਨੂੰ ਵਲਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਈਆਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਲਿੇਗਾ ,  ਬਿਕਲ  ਦੋਹਾਾਂ 

ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਦਰਮਲਆਨ ਗਹਲਰੀ ਮਲੱਤਰਤਾ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।  ਇਸ ਤੋਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ - ਫਰਾਾਂਸ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ  ਦੇ 

ਅਗਿੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਲਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਲਿੇਗਾ । 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕ੍ਰੋਾਂ ਅਤੇ ਮੈਾਂ ਵਲਭਲੰਨ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਿਮੀ ਮੱੁਦਲਆਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਲਚਾਰ ਸਾਾਂਝੇ ਕਰਾਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੁਵੱਿੇ 

ਸਹਲਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਿਵਾਾਂਗੇ।  ਮੇਰਾ ਦ੍ਰਲੜ੍ਹ ਵਲਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਲ ਆਿਮੀ ਵਲਵਸਥਾ ਿਈ ਸਮਾਨ 

ਦ੍ਰਲਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਦੋਹਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਿ ਗਹਲਰੇ ਸਹਲਯੋਗ ਵਲੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਮੇਰੀ ਯੂਰੋਪ ਯਾਤਰਾ ਅਜਲਹੇ ਸਮੇਾਂ ਵਲੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,  ਜਦੋਾਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਵਲਕਿਪਾਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਲਹਾ 

ਹੈ। ਆਪਣੀਆਾਂ ਬੈਠਕਾਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ,  ਮੈਾਂ ਯੂਰੋਪੀ ਭਾਗੀਦਾਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਸਹਲਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ 

ਰੱਖਦਾ ਹਾਾਂ,  ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਲੱਧੀ ਦੀ ਿਕਸ਼ - ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਿ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਵਲੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਥੀ ਰਹੇ 

ਹਨ। 

ਨਵੀਾਂ ਦਲੱਿੀ 

01 ਮਈ, 2022 
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