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ஐர ோப்போ மற்றும் பி ோன்சின் வெளியுறவு அமமச்சர் இந்திய ெருமை 

(ஏப் ல் 13-15,2021) 

 

1. எச்.இ திரு ஜீன் ய்ரெஸ் லு டிம யன் , ஐர ோப்போ மற்றும் பி ோன்சின் வெளியுறவு மந்திோி 

ஏப் ல் 13-5, 2021 ரததிைளில் அ சு முமறப் பயணமோை இந்தியோ ெிஜயம் வசய்ெோர்.  

 

2. வெளியுறவு மந்திோி டோக்டர் எஸ்.வஜய்சங்ைர் 2021 ஏப் ல் 13 அன்று மைத ோபோத் 

மோளிமையில் ெருமை தந்த வெளியுறவு மந்திோிக்கு ெிருந்து அளித்தோர். ரைோெிட் 

போதிப்புக்குள்ளோன உலைில் ஏற்பட்ட மோற்றங்ைளின் பின்னணியில், இரு அமமச்சர்ைளும் 

அதிை ெோய்ப்புக்ைளுக்ைோன மைத்தோன ெோய்ப்புைமள அங்ைீைோித்தனர் ெர்த்தைம் மற்றும் 

முதலீடுைள், இ ோணுெம் மற்றும் போதுைோப்பு, சுைோதோ ம், ைல்ெி, ஆ ோய்ச்சி மற்றும் 

ைண்டுபிடிப்பு, ஆற்றல் மற்றும் ைோலநிமல மோற்றம் ரபோன்ற பல்ரெறு துமறைளில் 

ஒத்துமைப்பு. 

 

3. பி ோன்சுடனோன இருத ப்பு ெர்த்தைம் ைடந்த தசோப்தத்தில் 2020 ஆம் ஆண்டில் 10.75 

பில்லியன் அவமோிக்ை டோலர்ைமள எட்டியுள்ளது. இருத ப்பு ெர்த்தைம் மற்றும் வபோருளோதோ  

உள்ள முழுத் திறமனயும் தட்டிக் ரைட்ை, இந்தியோ-ஐர ோப்பிய ஒன்றிய ெர்த்தைம் குறித்த 

ெிெோதங்ைமள ெிம ெோைக் ைண்ைோணிப்பதன் முக்ைியத்துெத்மத இருத ப்பினரும் 

உணர்ந்தனர். மற்றும் முதலீட்டு ஒப்பந்தம்.    

 

4. டோக்டர்.எஸ்.வஜய்சங்ைர் மற்றும் திரு.லு ட்ம யன் ப ஸ்ப  ஆர்ெத்தின் பல பி ோந்திய மற்றும் 

உலைளோெிய பி ச்சிமனைள் குறித்து ைலந்தும யோடல்ைமள நடத்தினர். இந்தியோ-பி ோன்ஸ்-

ஆஸ்திர லியோ முத்த ப்பு வபோறிமுமற உட்பட இந்ரதோ-பசிபிக் ஒத்துமைப்மப 

ெலுப்படுத்துெதற்ைோன ெைிைமள அெர்ைள் ஆ ோய்ந்தனர், ைடல் மற்றும் ெிண்வெளி 

ைளங்ைளில் ெளர்ந்து ெரும் செோல்ைமள எதிர்வைோள்ெது மற்றும் ைோலநிமல நடெடிக்மை 

மற்றும் பல்லுயிர் போதுைோப்பு ஆைியெற்றில் ஒன்றோை இமணந்து பணியோற்றினர். இது 

சம்பந்தமோை,இந்தியோெின் இந்ரதோ-பசிபிக் முன்முயற்சியின் ( ஐபிஓஐ) “ ைடல்சோர் ெளங்ைள்” 

தூணோை எடுக்கும் பி ோன்சின் முடிமெ இந்தியோ ெ ரெற்ைிறது 

 

5. வடல்லியில் ைோலநிமல மோற்றம் குறித்த குழு ெிெோதத்தில் திரு. லு ட்ம யன்  சுற்றுசூைல், ென 

மற்றும் ைோலநிமல மோற்ற அமமச்சர் ஸ்ரீ பி ைோஷ் ஜவ்ரடைருடன் ைலந்து வைோள்ெோர். 

ம சினோ உம யோடலிலும் பங்ரைற்போர். தனது சுற்றுப்பயணத்தின் இ ண்டோம் ைட்டத்தில், 

அெர் ஏப் ல் 15,2021 வபங்ைளுருெில் உள்ள ரதசிய உயிோியல் அறிெியல் மமயம் மற்றும் 

இஸ்ர ோவுக்கு ெருமை தருெோர் 

 

நியூ வடல்லி  

ஏப் ல்  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. 

 
 


