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బెర్లిన్.. కోపెన్హాగన్.. పారిస్పర్యటనకు
బయల్దేరేముుందుప్రధానముంత్రివీడ్కోలుప్రకటన 
 

జర్మనీ సమాఖ్య చాన్సలర్ గౌరవనీయ ఓలాఫ్ షోల్జ్ ఆహ్వానుం మేరకు

2022 మే 2వ తేదీన నేను బెర్లిన్ వెళ్తున్నాను. అలాగే డెన్మార్క్
ప్రధానముంత్రి శ్రీమతి మెట్టీ ఫ్రెడరిక్సన్ ఆహ్వానుం అుందుకున్న

నేపథ్యుంలో2022మే3-4తేదీల్లోకోపెన్హాగెన్వెళ్లి, ద్వైపాక్షిక
చర్చలతోపాటు అక్కడ నిర్వహిుంచే భారత-నార్డిక్ రెుండో శిఖరాగ్ర
సదస్సులోపాల్గ ుంటాను. అటుపైనభారత్కుతిరుగుప్రయాణుంలోఫ్రాన్స్
రాజధాని పారిస్లో క ద్దిసేపు ఆగి, ఆ దేశాధ్యక్షుడు మాననీయ

ఇమ్మాన్యుయెల్మేక్రాన్తోసమావేశమవుతాను. 

   చాన్సలర్ షోల్జ్తో సమగ్ర ద్వైపాక్షిక చర్చలకు నా బెర్లిన్

పర్యటన దోహదుం చేస్తుుంది. నిరుడు జర్మనీ వైస్-చాన్సలర్, ఆర్థిక
ముంత్రిగా ఉన్నపుడు జి20 సదస్సులో ఆయనతో నేను సమావేశమయ్యాను. 
ప్రస్తుతుం మేమిద్దరుం భారత-జర్మనీ 6వ అుంతర-ప్రభుత్వ సుంప్రదిుంపుల
(ఐజీసీ) కార్యక్రమానికి సహాధ్యక్షత వహిస్తాుం. ఇది భారత్ కేవలుం
జర్మనీతోమాత్రమేక నసాగిుంచేఒకప్రత్యేకద్వైవార్షికప్రక్రియ. 
ఇుందులో భాగుంగా భారత్ నుుంచి పలువురు కేుంద్రుం ముంత్రులు కూడా జర్మనీ

వెళ్లిఅక్కడఅదేహోదాలోగలముంత్రులతోసుంప్రదిుంపులునిర్వహిస్తారు. 

   ప్రస్తుత ‘ఐజీసీ’ని ఆరు నెలల కిుందట ఏర్పడిన జర్మనీ క త్త

ప్రభుత్వుంతోత లిసుంప్రదిుంపులకార్యక్రముంగానేనుపరిగణిస్తున్నాను. 
రెుండుదేశాలకూగలమధ్య, దీర్ఘకాలికప్రాథమ్యాలనుగుర్తిుంచేుందుకుఇది
తోడ్పడుతుుంది. భారత-జర్మనీ దౌత్యసుంబుంధాల 70వ వార్షికోత్సవుం
2021లో నిర్వహిుంచుకోగా, 2000 నుుంచి రెుండు దేశాలూ వ్యూహాత్మక
భాగస్వాములుగా క నసాగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యుంలో రెుండు దేశాలకూ

సుంబుంధమున్న వ్యూహాత్మక, ప్రాుంతీయ, అుంతర్జాతీయ పరిణామాలపై
చాన్సలర్ షోల్జ్తో అభిప్రాయాలు పుంచుకోనుుండటుం నాకెుంతో సుంతోషుంగా

ఉుంది. 



   భారత్-జర్మనీ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్య మూలస్తుంభాల్లో రెుండు
దేశాలమధ్యగల దీర్ఘకాలిక వాణిజ్యసుంబుంధాలు ఒకటి భాగుంగా ఉన్నాయి. 
తదనుగుణుంగాఒక వాణిజ్యరౌుండ్టేబుల్ సమావేశుంలోచాన్సలర్ షోల్జ్, 
నేనుసుంయుక్తుంగాప్రసుంగిుంచబోతున్నాుం. రెుండుదేశాల్లోకోవిడ్అనుంతర
ఆర్థిక పునరుద్ధరణ దిశగా పరిశ్రమలతోపాటు పారిశ్రామిక సహకారాన్ని

బలోపేతుం చేయడుం ఈ సమావేశుం లక్ష్యుం. ఐరోపా ఖుండుంలో పది లక్షల
ముందికిపైగా భారత సుంతతి ప్రజానీకుం నివసిస్తున్నారు. ముఖ్యుంగా

జర్మనీలోఈప్రవాసులసుంఖ్యగణనీయనిష్పత్తిలోఉుంది. ఐరోపాతోమన
సుంబుంధాల్లోప్రవాసభారతీయులుఓకీలకసుంధానశక్తి. అుందుకేఈఖుండుంలోని
మన సోదర-సోదరీమణులను కలిసేుందుకు నా ఈ పర్యటనను సద్వినియోగుం
చేసుకోబోతున్నాను. 

   బెర్లిన్ నుుంచి నేను నేరుగా కోపెన్హాగెన్ వెళ్లి, ప్రధానముంత్రి
ఫ్రెడరిక్సన్తో ద్వైపాక్షిక చర్చల్లో పాల్గ ుంటాను. 
డెన్మార్క్తోమనకుగలప్రత్యేక ‘వ్యూహాత్మకహరితభాగస్వామ్యుం’ 
ప్రగతిసహా ద్వైపాక్షిక సుంబుంధాల్లోని ఇతర అుంశాల సమీక్షకు ఇద క

అవకాశుం. అటుపైన భారత-డెన్మార్క్ వాణిజ్య రౌుండ్టేబుల్

సమావేశుంలో పాల్గ నడమే కాకుుండా డెన్మార్క్లోని భారతీయ సమాజుంతో

ముచ్చటిస్తాను. డెన్మార్క్తోద్వైపాక్షికచర్చలుసహాడెన్మార్క్, 
ఐస్లాుండ్, ఫిన్లాుండ్, స్వీడన్, నార్వేప్రధానముంత్రులతోకలిసిభారత-
నార్డిక్ రెుండో శిఖరాగ్ర సదస్సుకుహాజరవుతాను. ఈసుందర్భుంగా 2018లో
త లి భారత-నార్డిక్ సదస్సు నిర్వహిుంచిన నాటినుుంచి సభ్యదేశాలమధ్య
సహకారుంపైమేుంసమీక్షిస్తాుం. అలాగేకోవిడ్మహమ్మారిఅనుంతరఆర్థిక
పునరుద్ధరణ, వాతావరణ మార్పు, ఆవిష్కరణ-సాుంకేతికత, పునరుత్పాదక

ఇుంధనుం, ప్రపుంచ భద్రత పరిణామాల నేపథ్యుం, ఆర్కిటిక్ ప్రాుంతుంలో
భారత్-నార్డిక్సహకారుంవగైరాఅుంశాలపైనాదృష్టిసారిస్తాుం. 

   శిఖరాగ్ర సదస్సు సుందర్భుంగా నేను… ఇతర నాలుగు నార్డిక్ దేశాల

అధినేతలతోసమావేశుంకావడమేగాకఆదేశాలతోభారతద్వైపాక్షికసుంబుంధాల

ప్రగతిని వారితో కలసి  సమీక్షిస్తాను. సుస్థిరత, పునరుత్పాదక ఇుంధనుం, 
డిజటలీకరణ, ఆవిష్కరణలరీత్యా భారతదేశానికి నార్డిక్ దేశాలు

ముఖ్యమైనభాగస్వాములు. కాబట్టినార్డిక్ప్రాుంతుంతోబహముఖసహకార
విస్తరణకునాపర్యటనదోహదుంచేస్తుుంది. నాతిరుగుప్రయాణుంలోభాగుంగా
నా మిత్రుడైన ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయెల్ మేక్రాన్ను

కలుసుకునేుందుకు  క ద్దిసేపు నేను పారిస్లో ఆగుతాను. ఆయన ఇటీవలే

దేశాధ్యక్ష పదవికి మళ్లీ ఎన్నికయ్యారు. ఈ ఫలితాలు వెలువడిన పది
రోజుల వ్యవధిలో నేను పర్యటిుంచడుం నేరుగా ఆయనను కలిసి అభినుందనలు



తెలపడానికి పరిమితుం కాబోదు. రెుండు దేశాల మధ్య స్నేహబుంధుం మరిుంత
గట్టిపడేుందుకు తోడ్పడుతుుంది. అలాగే భారత్-ఫ్రాన్స్ వ్యూహాత్మక
భాగస్వామ్యుంతదుపరిదశకుమార్గనిర్దేశుంచేసేఅవకాశుంలభిస్తుుంది. 

   అనేకప్రాుంతీయ, అుంతర్జాతీయఅుంశాలపైఅధ్యక్షుడుమేక్రాన్, నేను
అభిప్రాయాలు పుంచుకోవడమే కాకుుండా ప్రస్తుత ద్వైపాక్షిక సహకారుం

ప్రగతిని కూడా సమీక్షిస్తాుం. ప్రపుంచ క్రముంపై రెుండు దేశాలదీ ఒకటే
దృక్పథుం కావడుంతోపాటు విలువలను పుంచుకుుంటున్న నేపథ్యుంలో పరస్పరుం

సన్నిహిత సహకారుంతోముుందుకెళ్లాలన్నది నా నిశ్చితాభిప్రాయుం. ఐరోపా
ప్రాుంతుం అనేక సవాళ్లు-సమస్యలను ఎదుర్క ుంటున్న నేపథ్యుంలో నేను
పర్యటనకు వెళ్తున్నాను. శాుంతి, సౌభాగ్యాల దిశగా భారత్

మార్గాన్వేషణలో కీలక సహచరులైన ఐరోపా భాగస్వాములతో నా చర్చల

ద్వారా సహకార స్ఫూర్తిని మరిుంత బలోపేతుం చేయడుం ఒక  బాధ్యతగా

భావిస్తున్నాను. 

న్యూఢిల్లీ 

మే01, 2022 

 

 

 

 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s 

website and may be referred to as the official press release. 


