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1. વિદેશમંત્રી ડૉ. એસ. જયશંકર ફ્રાન્સની મુલાકાતે આવ્યા છે જે માં 20 ફેબ્રુઆરી, 2022ના રોજ તેમણે
ફ્રાન્સના યુરોપ અને વિદેશી બાબતોના મંત્રી જીન-િેસ લે ડ્રિયન સાથે વવિપક્ષીય મંત્રણા કરી હતી.
2. બંને મંત્રીઓએ કોવિડ-19 રોગચાળા દરવમયાન ભારત અને ફ્રાન્સ િચ્ચેના ગાઢ સહકારની પ્રશંસા કરી હતી
અને ખાસ કરીને િેપાર અને રોકાણ, સંરક્ષણ અને સુરક્ષા, આરોગ્ય, વશક્ષણ, સંશોધન અને નિીનતા, ઉર્જા અને
આબોહિા પડ્રરિતાનના ક્ષેત્રોમાં વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને િધુ ગાઢ બનાિિા સંમત થયા. આ પ્રયાસના ભાગરૂપે,
બંને પક્ષોએ "બ્લુ ઇકોનોમી એન્ડ ઓશન ગિનાન્સ પર ભારત-ફ્રાન્સ રોડમેપ" અપનાવ્યો હતો, જે નો ઉદ્દેશ્ય

સંસ્થાકીય, આર્થથક, માળખાકીય અને િૈજ્ઞાવનક સહકાર વિારા બ્લુ ઇકોનોમીના ક્ષેત્રમાં ભાગીદારી િધારિાનો છે .
3. લોકો-થી-લોકોના સંપકાને િધુ સરળ બનાિિાના ધ્યેય સાથે બંને પ્રધાનો રમતગમતના ક્ષેત્રમાં તેમનો સહકાર
ચાલુ રાખિા અને િધારિા માટે પણ સંમત થયા હતા અને રમતગમતના ક્ષેત્રમાં ટૂંક સમયમાં સંયુક્ત ઉદ્દેશ્યની
ઘોષણા પૂણા કરિા સંમત થયા હતા. આ ઉપરાંત તેઓ ભારત અને ફ્રાન્સમાં સંબંવધત સત્તાિાળાઓ િચ્ચે ર્જહેર
િહીિટ અને િહીિટી સુધારા પર લાંબા સમયથી ચાલતા સહકારને મજબૂત કરિા સંમત થયા હતા.
4. ડૉ. જયશંકર અને શ્રી લે ડ્રિઆને મુખ્ય પ્રાદેવશક અને િૈવવિક મુદ્દાઓ પર પણ ચચાા કરી હતી, ખાસ કરીને
ભારત-ઈયુ સંબંધો અને 1 ર્જન્યુઆરી, 2022થી શરૂ થયેલી ઇયુ કાઉવન્સલની ફ્રેન્ચ પ્રેવસડેન્સીની પ્રાથવમકતાઓ
પર તેમણે ચચાા કરી હતી. આ સંદભામાં ડૉ. જયશંકરે ફ્રેન્ચ પહેલની પ્રશંસા કરી હતી. 22 ફેબ્રઆ
ુ રી,

2022ના રોજ ઈન્ડો-પેવસડ્રફકમાં સહકાર પર ઇયુ મંત્રી સ્તરીય ફોરમનું આયોજન કરી રહ્યા છે , જયાં તેઓ

ઈન્ડો-પેવસડ્રફક અને ઇયુ દેશોના અન્ય કેટલાક મંત્રીઓ સાથે ભાગ લેશ.ે તેઓ ફ્રેન્ચ પ્રેવસડેન્સી હેઠળ ભારત-ઇયુ
સંબંધોને િધુ ગાઢ બનાિિા અને ભારત-ઇયુ મુક્ત િેપાર અને રોકાણ કરારો પર િાટાઘાટો શરૂ કરિાની અને
ભારત-ઇયુ કનેવક્ટવિટી પાટાનરવશપને અમલમાં મૂકિા માટે પણ સંમત થયા હતા.
5. ઇયુ વમવનસ્ટરીયલ ફોરમના સંદભામાં બંને મંત્રીઓ 22 ફેબ્રુઆરી, 2022ના રોજ ઇયુ ફોરમ દરવમયાન
"ઈન્ડો-પેવસડ્રફક પાક્સા પાટાનરવશપ" માટે ઈન્ડો-ફ્રેન્ચ કોલને સંયુક્ત રીતે શરૂ કરિા સંમત થયા હતા. આ

ભાગીદારીનો હેતુ ઇન્ડો-પેવસડ્રફક ક્ષેત્રમાં સંરવક્ષત વિસ્તારોના ટકાઉ સંચાલનના સંદભામાં ક્ષમતાઓનું વનમાાણ
કરિાનો છે . જે ના માટે પ્રદેશમાં અવસ્તત્િમાં રહેલા અનુભિો અને કુશળતાને એકત્ર કરિામાં આિશે તથા ઈન્ડોપેવસડ્રફક ર્જહેર અને ખાનગી નેચરલ પાકા મેનજ
ે સા િચ્ચે કુશળતાને શેર કરિામાં આિશે.

6. બંને મંત્રીઓએ અફઘાવનસ્તાનની પડ્રરવસ્થવત, જે સીપીઓએ અને યુક્રેનમાં આકાર લઈ રહેલી વસ્થવત પર પણ
પડ્રરપ્રેક્ષ્યની આપ-લે કરી હતી. તેઓએ બહુ પક્ષીયિાદના વસવધાંતો અને વનયમો-આધાડ્રરત ઓડાર પ્રત્યે તેમની
સવહયારી પ્રવતબવધતાનો પુનરોચ્ચાર કયો હતો અને પરસ્પર ચચતાના મુદ્દાઓ પર યુએન સુરક્ષા પડ્રરષદમાં સંકલન
કરિા માટે સંમત થયા હતા.
7. ડૉ. જયશંકર અન્ય ફ્રેન્ચ મહાનુભાિો, ઇયુ કવમશનરો તેમજ ઇયુ ઈન્ડો-પેવસડ્રફક ફોરમમાં ભાગ લઈ રહેલા
અન્ય ઈન્ડો-પેવસડ્રફક દેશોના વિદેશમંત્રીઓ સાથે પણ બેઠકો કરશે.
પેડ્રરસ
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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.

