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ଫ୍ରାନ୍ସର ୟୁରରାପ ତଥା ରବ୍ୈରେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ (13-15 ଏପି୍ରଲ 2021) 

ଏପି୍ରଲ 13, 2021 

1. ଫ୍ରାନ୍ସର ୟୁରରାପ ତଥା ରବ୍ୈରେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବ୍ର ଶ୍ରୀ ଜନି୍-ରଭସ ଲି ଡ୍ରଆିନ୍ 13-15 ଏପି୍ରଲ 2021 ପର୍୍ଯୟନ୍ତ ଭାରତ 
ଗସ୍ତରର ଆସଛିନ୍ତ।ି 

2. 13 ଏପି୍ରଲ 2021 ରର ହାଇଦ୍ରାବ୍ାେ ଭବ୍ନ୍ରର ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ଚର୍ଚ୍ା୍ ପାଇଁ ରବ୍ୈରେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ ଜୟଶଙ୍କର ଏକ ରବ୍ୈଠକ 
ଆରୟାଜନ୍ କରଥିିରଲ। ରକାଭିଡ ପ୍ରଭାବ୍ତି ବ୍ଶି୍ୱରର ରହାଇଥିବ୍ା ପରବି୍ର୍ତ୍୍ନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରର ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ାଣିଜୟ ଏବ୍ଂ ପୁଞି୍ଜ ନ୍ରିବ୍ଶ, ପ୍ରତରିକ୍ଷା 
ଏବ୍ଂ ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶକି୍ଷା, ଗରବ୍ଷଣା ଏବ୍ଂ ନ୍ବ୍ସୃଜନ୍, ଶକି୍ତ ଏବ୍ଂ ଜଳବ୍ାୟୁ ପରବି୍ର୍ତ୍ନ୍୍ ଭଳ ିବ୍ଭିିନ୍ନ ରକ୍ଷତ୍ରରର ଅଧିକ ସହରର୍ଯାଗ ପାଇଁ 

ଅପାର ସରୁର୍ଯାଗକୁ ବ୍ରିବ୍ଚନ୍ା କରଥିିରଲ। 

3. ଗତ େଶନ୍ଧରିର ଫ୍ରାନ୍ସ ସହତି ଭାରତର ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ବ୍ାଣିଜୟରର ସ୍ଥ୍ରି ଅଭିବୃ୍ଦ୍ଧ ିଘଟ ି2020 ରର 10.75 ବ୍ଲିିୟନ୍ ଆରମରକିୀୟ 
ଡଲାରରର ପହଞ୍ଚଛି।ି ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ବ୍ାଣଜିୟ ଏବ୍ଂ ଅଥ୍ରନ୍ୈତକି ସମ୍ପକର୍ ପୂର୍ଣ୍ ୍ସମ୍ଭାବ୍ନ୍ାକୁ ଉପରର୍ଯାଗ କରବି୍ା ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଭାରତ-

ୟୁରରାପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରର ବ୍ାଣିଜୟ ଏବ୍ଂ ପୁଞି୍ଜ ବ୍ନି୍ରିର୍ଯାଗ ଚୁକି୍ତ ଉପରର ଆରଲାଚନ୍ାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ିିତ କରବି୍ାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରଥିିରଲ। 

4. ଡକଟର ଏସ ଜୟଶଙ୍କର ଏବ୍ଂ ଶ୍ରୀ ଲି ଡ୍ରଆିନ୍ ମଧ୍ୟ ପାରସ୍ପରକି ଆଗ୍ରହର ଅରନ୍କ ଆଞ୍ଚଳକି ତଥା ଅନ୍ତଜ୍ାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରର ଆରଲାଚନ୍ା 
କରଥିିରଲ ଏବ୍ଂ ବ୍ହୁମୁଖୀ ବ୍ଶି୍ୱ ଏବ୍ଂ ବ୍ହୁପକ୍ଷୀୟତା ଉପରର ବ୍ଶି୍ୱାସ ପ୍ରତ ିରସମାନ୍ଙ୍କର ସହଭାଗୀ ପ୍ରତବି୍ଦ୍ଧତାକୁ ରୋହରାଇଥିରଲ। ଭାରତ-
ଫ୍ରାନ୍ସ-ଅରେଲିଆ ତ୍ରପିାକି୍ଷକ ରମକାନ୍ଜିମି ସରମତ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ରକ୍ଷତ୍ରରର ସହରର୍ଯାଗକୁ ମଜବୁ୍ତ କରବି୍ା, ସାମଦିୁ୍ରକ ତଥା 
ମହାକାଶ ରକ୍ଷତ୍ରରର ଉପୁଜଥିିବ୍ା ଆହିାନ୍ର ମୁକାବ୍ଲିା କରବି୍ା ଏବ୍ଂ ଜଳବ୍ାୟୁ ପରବି୍ର୍ତ୍ନ୍୍ ଏବ୍ଂ ରଜୈବ୍ ବ୍ବି୍ଧିତା ସରୁକ୍ଷା ରକ୍ଷତ୍ରରର ମିଳତି 
ଭାବ୍ରର କାର୍୍ଯୟ କରବି୍ା ପାଇଁ ରସମାରନ୍ ପଥ ଅନୁ୍ସନ୍ଧାନ୍ କରଥିିରଲ। ଏହ ିପରରିପ୍ରକ୍ଷୀରର ଭାରତର ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ରକ୍ଷତ୍ରରର 
ପ୍ରୟାସ (ଆଇପିଓଆଇ) ର "ସାମୁଦି୍ରକ ସମିଳ” ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଆଗକୁ ବ୍ଢାଇବ୍ାକୁ ଫ୍ରାନ୍ସର ନ୍ଷି୍ପର୍ତ୍କୁି ଭାରତ ସ୍ୱାଗତ କରଛି।ି 

5. େଲି୍ଲୀରର ଜଳବ୍ାୟୁ ପରବି୍ର୍ତ୍ନ୍୍ ଉପରର ଏକ ପୟାରନ୍ଲ୍ ଚର୍ଚ୍ା୍ରର ପରରିବ୍ଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବ୍ଂ ଜଳବ୍ାୟୁ ପରବି୍ର୍ତ୍ନ୍୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ 

ଜାଭରେକରଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀ ଲି ଡ୍ରଆିନ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରରିବ୍। ରସ ରାଇସନି୍ା ଆରଲାଚନ୍ାରର ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରରିବ୍। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତର ଦ୍ୱତିୀୟ 

ପର୍୍ଯୟାୟରର ରସ 15 ଏପି୍ରଲ 2021 ରର ରବ୍ଙ୍ଗାଲୁରୁର ରାେୀୟ ଜୀବ୍ ବ୍ଜି୍ଞାନ୍ ରକନ୍ଦ୍ର ଏବ୍ଂ ଇରରା ପରେିଶନ୍୍ କରରିବ୍। 

ନୂ୍ଆେଲି୍ଲୀ 

ଏପି୍ରଲ 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. 

 


