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ફ્રાન્સના યુરોપ અને વિદેશ બાબતોના પ્રધાન ભારતની વિધિસરની મુલાકાત પર એપ્રિલ ૧૩-૧૫ (એપ્રિલ 13-15) 
એિિલ ૧૩,૨૦૨૧ 
 
1.   શ્રીમાન જીન યેવ્ઝ લી ડ્રીયાન, ફ્રાન્સના યુરોપ અને િવદેશ બાબતોના િધાન ભારતની િવિધસરની મુલાકાત પર 

એિિલ ૧૩-૧૫ .  

2.     િવદેશ બાબતોના િધાન ડો. એસ. જયશકંર ે મુલાકાત લેનાર િવદેશ િધાનને િવવ-પક્ષીય વાત-િિત માટે તા. ૧૩ 

એિિલ, ૨૦૨૧ના રોજ હૈદરાબાદ હાઉસ ખાતે સન્માનપવૂવક આવકાયાવ હતા. કોિવડ-િભાિવત દુિનયાનીમાં ફેરફારો 

સંદભ,ે બન્ને િધાનોએ િવિવધતાસભર િવભાગો, જેવા કે વ્યાપાર અન ે રોકાણો., સંરક્ષણ અને સલામતી, આરોગ્ય, 
િશક્ષણ, સંશોધન અને નવીનીકરણ, ઉર્જવ અને પરરવેશ બદલાવમા ંસહકાર માટે અમાપ તકો સ્વીકારી હતી.   

3.   ફ્રાંસ સાથે િવવ-પક્ષીય વ્યાપારે છેલ્લા દાયકામાં એકધારો ૨૦૨૦ સધુીમાં યુએસ ડોલર ૧૦.૭૫ િબિલયન ેપહોંિતો 

વધારો જોયો છે. િવવ-પક્ષીય વ્યાપાર અન ે આર્થથક સબંધોના સંપણૂવ શક્ય સ્ભંિવતતા બહાર કાઢવા બન્ન ે પક્ષોએ 

ભારત- યુરોપીયન યુિનયન વ્યાપાર અને રોકાણ કરારની આ િિાવને ઝડપી માગવ પર લઈ જવાની સ્વીકૃિત આપી હતી    

4.  ડો. એસ. જયશંકર અને શ્રીમાન લી ડ્રાઇયને પારસપારરક િહતમા ં તેમની બહુરાષ્ટ્રીય સત્તાકરણ અને બહુરાષ્ટ્રીય 

સવવસામાન્ય લક્ષ્ય અન ેધાર્થમક શ્રધ્ધા પરની શેડવ કિમટમેંટ દોહરાવતા સખં્યાબંધ િદેિશક અન ેવૈિવવક સમસ્યાઓ પર 

િિાવ હાથ ધરી હતી. તેઓએ ઇન્ડો પાિસરફક, ઈિન્ડયા-ફ્રાંસ- ઓસ્રેલીયા િિ-પક્ષીય વ્યવસ્થા સિહતમાં સહકાર 

મજબૂત બનાવવાના માગો, દરરયાઈ અને અવકાશ કે્ષિમા ંઊભા થયેલ પડકારોન ેઠીક કરવા અને પરરવેશ પગલા તથા 

જૈવ િવિવધતા સંરક્ષણ કે્ષિમાં સાથે મળીને કામ કરવાના રસ્તાઓ તપસ્યા હતા. આ સબંધે ભારત “દરરયાઈ સસંાધનો”  
ભારતીય િવભાગનો  ઇન્ડો-પાસીરફક ઓિશયન ઇિનિશએરટવ (IPOI) હાથ પર લેવાના ફ્રાન્સના િનણવયને આવકાર ેછે   

5.   શ્રીમાન લી શ્રી િકાશ ર્જવડેકર, િધાન, પયાવવરન, વન અન ેપરરવેશ બદલાવ સાથે રદલ્લી ખાતે પરરવશે બદલાવ પર 

એક પેનલ રડસકસનમાં ભાગ લશેે.  તેઓ રાયલસીના સવંાદમાં પણ ભાગ લશેે. તેઓ તેમના િવાસના બીર્જ ભાગમા ં

બેંગલોર ખાતે નશેનલ સેન્ટર ફોર બાયોલોિજકલ સાયન્સ એન્ડ ISRO ની એિિલ ૧૫ ૨૦૨૧ ના રોજ મલુાકાત લશેે.  

  

 

 નવી દિલ્લી 

 એપ્રિલ ૧૩,૨૦૨૧ 
 

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. 


