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ಭಾರತಕ್ಕೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರ ಭೇಟಿ 

(ಏಪ್ರಿಲ್ 13-15, 2021) 

ಏಪ್ರಿಲ್ 13, 2021 

 

1. ಶ್ಿೇಷ್ಠ ಫ್ಾಿನ್ನ ಯುೋಪೇ್  ಮತುು  ಿದೇೇಾಂಾಂಗ ವಯವವಾಾರಗಳ ಸಿವವಾಾದ ್ಿೇ ೀೇ್-ಯ್ವೆಸ್ ಲೆ ಡ್ರಿಯಾ್ 

ರವರು 13-15 ಏಪ್ರಿಲ್ 2021 ರಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿ ನೇಡಲಿದ್ಾಾೋ. 

2. ಿದೇೇಾಂಾಂಗ ವಯವವಾಾರಗಳ ಸಿವವ ಡಾ.ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ರವರು 13 ಏಪ್ರಿಲ್ 2021 ರಂದು ಹೈದಾಾಬಾದ್ 

ಾೌಸ್ ನಲಿಿ ದ್ವೆಪಕ್ಷೇಯ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೇಡ್ರದ ಿದೇೇಾಂಾಂಗ ಸಿವವರಗೆ ಆತಿಥ್ಯವ ವಹಿಸಿದಾರು. ಕ್ಕಪೇಿದಡ್-

ಪಿಭಾಿದತ ಜಗತಿು ನಲಿಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಹಿನ್ನನಲೆಯಲಿಿ, ವ್ಾಯವಪಾರ ಮತುು  ಹಪಡ್ರಕ್ಕಗಳು, ರಕ್ಷಣಾ ಾಾಗಪ ಸುರಕ್ಷತೆ, 

ಆೋಪೇಗಯವ, ್ಕ್ಷಣ, ಸಂಶ್ಪೇಧನ್ನ ಮತುು  ನಾಿದೇನಯವತೆ, ಶಕ್ತು  ಾಾಗಪ ಹವ್ಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಂತಹ ವೈಿದಧಯವಮಯ 

ಕ್ಷೇತಿಗಳಲಿಿ ಸಹಯೇಗಕ್ಾೆಗಿ ಇಬಬರು ಸಿವವರು ಹಿವಿನ ಅವಕ್ಾಶಗಳನುನ ಗುರುತಿಸಿದ್ಾಾೋ. 

3. ಫ್ಾಿನ್ನಪ್ನಂದ್ವಗಿನ ದ್ವೆಪಕ್ಷೇಯ ವ್ಾಯವಪಾರವಳ ಕ ದದ ದಶಕದಲಿಿ ಸಿರ ಏರ ಏರಕ್ಕ ಕಂಡ್ರದುಾ 2020 ರಲಿಿ 10.75 ಶತಕ್ಕಪೇಟಿ 

ಡಾಲರ್ ಗಳನುನ ತಲುಪ್ರೇ. ದ್ವೆಪಕ್ಷೇಯ ವ್ಾಯವಪಾರ ಮತುು  ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಂಪೂಣಿ ಸಾಮಥ್ಯವಿವನುನ 

ಗುರುತಿಸಲು, ಭಾರತ-ಯುೋಪೇಪ್ರಯ್ ಯಪನಯ್ ವ್ಾಯವಪಾರ ಮತುು  ಹಪಡ್ರಕ್ಕ ಒಪಪಂದದ ಕುರತು ಚರ್ಚಿಗಳನುನ 

ವೇಗವ್ಾಗಿ ಪತೆು ಹಚುಿವ ಮಹತೆವನುನ ಎರಡಪ ಕಡೆಯವರು ಗುರುತಿಸಿದ್ಾಾೋ. 

4. ಡಾ. ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಮತುು  ್ಿೇ ಲೆ ಡ್ರಿಯಾ್ ರವರು ಪರಸಪರ ಆಸಕ್ತು ಯ ಹಲವ್ಾರು ಪಾಿೇೇ್ಕ ಮತುು  ಜಾಗತಿಕ 

ಿದಷ್ಯಗಳ ಬಗೆೆ ಚರ್ಚಿಯನುನ ನಡೆಸಿದರು ಮತುು  ಮಲಿಿಪೂೇಲಾರ್ ಜಗತಿು ಗೆ ತಮಮ ಹಂಿವಕ್ಕಯ ಬದಧತೆ ಮತುು  

ಬಹುಪಕ್ಷೇಯತೆಯ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕ್ಕಯನುನ ಪಳನರುಚಿರಸುತ್ಾು ೋ. ಭಾರತ-ಫ್ಾಿ್್ -ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಿಿಪಕ್ಷೇಯ 

ಕ್ಾಯಿಿದಧಾನ ಸ್ಟ್ೇರದಂತೆ ಇಂಡೆಪೇ-ಪಸಿಫಿಕನಲಿಿ ಸಹಕ್ಾರವನುನ ಬಲಪಡ್ರಸುವ ಮಾಗಿಗಳನುನ ಅವರು ಅನ್ನೆೇಷಿಸಿದರು, 

ಕಡಲ ಮತುು  ಬಾಾಾಯವಕ್ಾಶ ಕ್ಷೇತಿಗಳಲಿಿ ಉದಯೇನುಮಖ ಸವ್ಾಲುಗಳನುನ ಪರಹರಸುತ್ಾು ೋ ಾಾಗಪ ಹವ್ಾಮಾನ ಕಿಮ 

ಮತುು  ೀೇವವೈಿದಧಯವತೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕ್ಷೇತಿದಲಿಿ ಒಟ್ಾಿಗಿ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುತ್ಾು ೋ. ಈ ನಟಿಿನಲಿಿ, ಭಾರತದ ಇಂಡೆಪೇ-

ಪಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರ ಉಪಕಿಮದ (ಐಪ್ರಒಐ) "ಕಡಲ ಸಂಪನಪಮಲ" ಆಧಾರಸು ಂಭವನುನ ತೆಗೆದುಕ್ಕಪಳುುವ ಫ್ಾಿ್್  

ನಧಾಿರವನುನ ಭಾರತ ಸಾೆಗತಿಸುತು ೇ. 

5. ೇಹಲಿಯಲಿಿ ಹವ್ಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರತು ಸಮಿತಿಯ ಚರ್ಚಿಯಲಿಿ ್ಿೇ ಲೆ ಡ್ರಿಯಾ್ ರವರು ಪರಸರ, ಅರಣಯವ 

ಮತುು  ಹವ್ಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಿವವ ್ಿೇ ಪಿಕ್ಾಶ್ ಜಾವಡೆೇಕರ್ ರವೋಪಂದ್ವಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ಾಾೋ. ಅವರು ೋೈಸಿನಾ 

ಸಂವ್ಾದದಲಪಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ಾಾೋ. ಅವರ ಪಿವ್ಾಸದ ಎರಡನ್ನೇ ಹಂತದಲಿಿ, ಅವರು 15 ಏಪ್ರಿಲ್ 2021 ರಂದು 

ಬಂಗಳಪರನ ಾಾಷಿರೇಯ ಜೈಿದಕ ಿದಜ್ಞಾನ ಕ್ಕೇಂದಿಕ್ಕೆ ಾಾಗಪ ಇಸ್ಟ್ಪಿೇಗೆ ಭೇಟಿ ನೇಡಲಿದ್ಾಾೋ. 

 

ನವ ದೆಹಲಿ 

ಏಪ್ರಿಲ್ 13, 2021 

 

 

 

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. 

 

 


