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ಯುರ ೋಪಿಗೆ ವಿದೋಶ ಾಂಗ ಕ ಯಯದರ್ಶಯಯ ಭೋಟಿ 

ಅಕ ಟೋಬರ್ 28, 2020 

 

ಅಕ ಟೋಬರ್ 29 ರಾಂದ 04 ನವಾಂಬರ್ 2020 ರವರಗೆ ಫ್ ಾನ್ಸ , ಜರ್ಯನಿ ರ್ತ್ುು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಾಂಗ್ ಡಮ್ ಗೆ 

ವಿದೋಶ ಾಂಗ ಕ ಯಯದರ್ಶಯ ರ್ಶಾೋ ಹರ್ಶಯ ವರ್ಯನ್ಸ ರ್ಶಾಾಂಗ್ ಾ ಭೋಟಿ ನಿೋಡಲಿದ್ ಾರ. ಫ್ ಾನ್ಸ , ಜರ್ಯನಿ ರ್ತ್ುು ಯುಕ 

ಭ ರತ್ದ ಕ ಯಯತ್ಾಂತ್ಾದ ಪ ಲುದ್ ರರ ಗಿದುಾ, ಭ ರತ್ವು ನಿಕಟ ಹ ಗ  ಸುಸ್ ಾಪಿತ್ ಸಾಂಬಾಂರ್ಗಳನುು ಹ ಾಂದಿರುವ 

ರ ಷ್ಟ್ರಗಳ ಗಿವ. ದಿಿಪಕ್ಷೋಯ ಸಾಂಬಾಂರ್ಗಳು ಬಹು ಆಯ ರ್ದ ರ್ತ್ುು ವೋಗವ ಗಿ ಬೆಳೆದಿವ. 

 

ವಿದೋಶ ಾಂಗ ಕ ಯಯದರ್ಶಯಯ ಭೋಟಿಯ ಸರ್ಯದಲಿಾ, ಅವರು ದಿಿಪಕ್ಷೋಯ ಸಾಂಬಾಂರ್ಗಳನುು ಪರರ್ಶೋಲಿಸುತ್ ುರ ಹ ಗ  

ಪರಸಪರ ಆಸಕುಯ ವಿಷ್ಟ್ಯಗಳನುು ಚರ್ಚಯಸುತ್ ುರ ರ್ತ್ುು ಭ ರತೋಯ ದೃಷ್ಟಟಕ ೋನಗಳನುು ತ್ರ್ಮ 

ಸಹವತಯಗಳೆ ಾಂದಿಗೆ ರ್ತ್ುು ಇತ್ರ ಪಾರ್ುಖ ಸಾಂವ ದಕರ ಾಂದಿಗೆ ಹಾಂರ್ಚಕ ಳುುತ್ ುರ. ಈ ರ್ ರು ದೋಶಗಳ 

ಉದಯಮಿಗಳು, ರ್ಶಕ್ಷಣ ತ್ಜ್ಞರು, ಬುದಿಿಜೋವಿಗಳು ರ್ತ್ುು ಮ ರ್ಯರ್ ವಯಕುಗಳೆ ಾಂದಿಗೆ ಅವರು ಸಾಂವಹನ ನಡೆಸಲಿದ್ ಾರ. 

ಹಚುುತುರುವ ಸ್ ಾಂಕ ಾಮಿಕ ರ ೋಗ ಹ ಗ  ಅದರ ಪರಣ ರ್ಗಳನುು ಎದುರಸುವಲಿಾ ವಿದೋಶ ಾಂಗ ಕ ಯಯದರ್ಶಯ 

ಅಾಂತ್ರರ ಷ್ಟರೋಯ ಸಹಕ ರ ಕುರತ್ು ಚರ್ಚಯಸಲಿದ್ ಾರ. 

 

ಫ್ ಾನ್ಸ , ಜರ್ಯನಿ ರ್ತ್ುು ಯುಕ ಜ ತೆಗಿನ ಭ ರತ್ದ ಸಾಂಬಾಂರ್ಗಳು ಹಾಂರ್ಚಕಯ ಪಾಜ ಪಾಭುತ್ಿದ ಮೌಲಯಗಳ 

ಅಡಿಪ ಯದ ಮೋಲೆ ನಿಮಿಯಸಲಪಟಿಟವ ಹ ಗ  ಸುಸ್ಥಾರ ಅಭಿವೃದಿಿ ರ್ತ್ುು ಹವ ಮ ನ ಬದಲ ವಣೆಯಾಂತ್ಹ 

ವಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲಿಾ ಆಸಕುಯ ಸ್ ಮ ನಯತೆಯಾಂದ ತಳಿಸಲಪಟಿಟದ. ಭ ರತ್ವು ಸ್ ಕಷ್ಟ್ುಟ ವ ಯಪ ರ ರ್ತ್ುು ವ ಣಿಜಯ 

ಸಾಂಬಾಂರ್ಗಳನುು ಹ ಾಂದಿದ ಹ ಗ  ಈ ದೋಶಗಳೆ ಾಂದಿಗೆ ದ ಡಡ ಹ ಡಿಕಯ ಹರವನುು ಹ ಾಂದಿದ. ಭ ರತ್ವು ಈ 

ದೋಶಗಳೆ ಾಂದಿಗೆ ವಿವಿರ್ ವಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗೆೆ ಬಹುಪಕ್ಷೋಯ ರ್ತ್ುು ಅನೋಕಪಕ್ಷೋಯ ವೋದಿಕಗಳಲಿಾ ನಿಕಟವ ಗಿ 

ಕ ಯಯನಿವಯಹಿಸುತ್ುದ. 

 

ಭ ರತೋಯ ಆದಯತೆಗಳ ದ ಬಲವ ದ ರ್ತ್ುು ಸುಧ ರತ್ ಬಹುಪಕ್ಷೋಯತೆ, ಯುಎನ್ಸ ಸೆಕುಯರಟಿ ಕೌನಿ್ಲುಲಿಾ 

ರ್ುಾಂಬರುವ ಶ ಶಿತ್ವಲಾದ ಅವಧಿ ಸೆೋರದಾಂತೆ ಅದರ ವಿಸುೃತ್ ಬಹುಪಕ್ಷೋಯ ರ್ತ್ುು ಅನೋಕಪಕ್ಷೋಯ ಕ ಯಯಗಳು 

ರ್ತ್ುು ಫ್ಾೋ, ರ್ುಕು ರ್ತ್ುು ಅಾಂತ್ಗಯತ್ ಇಾಂಡೆ ೋ-ಪೆಸ್ಥಫ್ಕೆ ಅದರ ಬದಿತೆಯನುು ಚರ್ಚಯಸಲ ಗುವುದು. 

 

ಈ ದೋಶಗಳಿಗೆ ವಿದೋಶ ಾಂಗ ಕ ಯಯದರ್ಶಯಯ ಭೋಟಿ ಭ ರತ್ದ ನಿರಾಂತ್ರ ಅಾಂತ್ರರ ಷ್ಟರೋಯ ಕ ಯಯದ ಒಾಂದು 

ಭ ಗವ ಗಿದ ಹ ಗ  ಸ್ ಾಂಕ ಾಮಿಕ ರ ೋಗದಿಾಂದ ಉಾಂಟ ಗುವ ಮಿತಗಳನುು ರ ಜತ್ ಾಂತಾಕವ ಗಿ ತಳಿಸುತ್ುದ. 

 

ನವ ದಹಲಿ 

ಅಕ ಟೋಬರ್ 28, 2020 

 

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. 


