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ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੇਰੀ (13-15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 

2021) 

13 ਅਪਰੈਲ, 2021 

1.  ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ ਮਾਮਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਿਹਮ ਸ਼ਰੀ ਜੀਨ-ਯਵੇਸ ਲੇ ਿਰਰਅਨ 13-15 ਅਪਰੈਲ, 2021 ਤੱਕ 

ਭਾਰਤ ਦ ੇਅਿਿਕਾਰਤ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਹਨ। 

2. ਿਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਰਾ. ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ 13 ਅਪਰੈਲ, 2021 ਨੰੂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਦਨ ਿਵੱਖੇ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ 

ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। COVID ਪਰਭਾਿਵਤ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆ ਂਨੇ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਖੇਤਰਾ ਂਿਜਵੇਂ ਵਪਾਰ 

ਅਤੇ ਿਨਵੇਸ਼, ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਿਸਹਤ, ਿਸੱਿਖਆ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯ ੂਤਬਦੀਲੀ ਿਵੱਚ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇ 

ਵਿੇਰੇ ਅਵਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।  

3. ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਿਪਛਲੇ ਦਹਾਕ ੇਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਿਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ 2020 ਿਵੱਚ 10.75 ਅਰਬ 

ਰਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ ਹੈ। ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਿਿਕ ਸਬੰਿਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾ ਂਨੇ ਭਾਰਤ-

ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਉੱਤੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਿਕਹਾ।  

4. ਰਾ. ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀ ਲੇ ਿਰਰਅਨ ਨੇ ਆਪਸੀ ਿਹਤਾ ਂਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮੁੱਿਦਆ ਂ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ 

ਬਹੁਪੱਖੀ ਦੁਨੀਆਂ ਪਰਤੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਿਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖਵਾਦ ਿਵੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਾ ਂ ਨੇ 

ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ-ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਿਤਕੋਣੀ ਪਰਣਾਲੀ ਸਣੇ ਭਾਰਤ-ਪਰਸ਼ਾਤਂ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਿਹਯੋਗ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆ,ਂ 

ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆ ਂਚੁਣੌਤੀਆ ਂਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜੈਵ ਿਵਿਭੰਨਤਾ 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾ ਂਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਿ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਫਰਾਂਸ ਵੱਲੋਂ  ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਰਤ -ਪਰਸ਼ਾਂਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਿਹਲਕਦਮੀ 

(IPOI) ਦੇ "ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰੋਤ" ਨੰੂ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

5. ਸ਼ਰੀ ਲੇ ਰਰਾਇਨ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਪਿਰਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਰੇਕਰ ਨਾਲ ਿਮਲਕ ੇਿਦੱਲੀ ਿਵਖ ੇਮੌਸਮੀ 

ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਪੈਨਲ ਿਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਰਾਇਸੀਨਾ ਸੰਵਾਦ ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਦੌਰ ੇਦੇ ਦੂਜੇ 

ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਉਹ 15 ਅਪਰੈਲ, 2021 ਨੰੂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਿਵੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਵ ਿਵਿਗਆਨ ਕੇੰਦਰ ਅਤੇ ਇਸਰ ੋਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। 

ਨਵੀਂ ਿਦੱਲੀ 

13 ਅਪਰੈਲ, 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. 

 


