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ਵਿਦਸੇ਼ ਮਤੰਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ. ਜਸੈ਼ਕੰਰ ਿਲੱੋਂ  ਫਰਾਾਂਸ ਦੀ ਫਰੇੀ (20-23 ਫਰਿਰੀ, 2022) 

20 ਫਰਿਰੀ, 2022 

 

1. ਿਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਫਰਾਾਂਸ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਾਂ ਨੇ 20 ਫਰਿਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਯੂਰਪ 

ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਵਆਾਂ ਦੇ ਫਰਾਾਂਸੀਸੀ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਫਰਾਾਂਸੀਸੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀਨ-ਯਿੇਸ ਲੇ ਡਰੀਅਨ 

ਨਾਲ ਦੁਿੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 

 

2. ਦੋਿਾਾਂ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਾਂਸ ਦਰਮਵਆਨ ਹੋਏ ਨੇੜਲੇ ਸਹਵਯੋਗ ਦੀ 

ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਿਾਲੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਪਾਰ ਅਤੇ ਨਵਿੇਸ਼, ਰੱਖਵਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਵਆ, 

ਸਵਹਤ, ਸਵੱਖਵਆ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਿੀਨਤਾ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਿਵੱਚ, ਨੰੂ ਹੋਰ ਡੰੂਘਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ 

ਸਹਵਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ. ਇਸ ਕੋਸ਼ਵਸ਼ ਦੇ ਹਵੱਸੇ ਿਜੋਾਂ ਦੋਿਾਾਂ ਧਵਰਾਾਂ ਨੇ "ਨੀਲੀ ਆਰਥਵਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ 

ਭਾਰਤ-ਫਰਾਾਂਸ ਰੋਡਮੈਪ" ਅਪਣਾਇਆ, ਜਵਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਸਥਾਗਤ, ਆਰਥਵਕ, ਬੁਨਵਆਦੀ ਢਾਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ 

ਿਵਗਵਆਨਕ ਸਹਵਯੋਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੀਲੀ ਆਰਥਵਕਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਭਾਈਿਾਲੀ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣਾ ਹੈ। 

 

3. ਲੋਕ ਪੱਧਰੀ ਸੰਪਰਕ ਨੰੂ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦੋਿੇਾਂ ਮੰਤਰੀ ਖੇਡਾਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ 

ਸਹਵਯੋਗ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਿਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਿੀ ਸਹਵਮਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖੇਡਾਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਸਾਾਂਝੇ 

ਇਰਾਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਹਵਮਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਾਂ ਛੁੱਟ ਉਨ੍ਹਾਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਾਂਸ ਦੇ 

ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਾਂ ਦਰਮਵਆਨ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਵਕ ਸੁਧਾਰਾਾਂ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਾਂ ਤੋਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ 

ਸਹਵਯੋਗ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਵਮਤੀ ਦਵੱਤੀ। 

 

4. ਡਾ: ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲੀ ਡ੍ਰੀਅਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮੱੁਦਵਆਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ 

ਸੰਘ ਸਬੰਧਾਾਂ ਅਤੇ 1 ਜਨਿਰੀ, 2022 ਤੋਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਕੌਾਂਸਲ ਦੀ ਫਰਾਾਂਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀਆਾਂ 

ਤਰਜੀਹਾਾਂ 'ਤੇ ਿੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਡਾ: ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ 22 ਫਰਿਰੀ, 2022 ਨੰੂ ਹਵੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਾਂਤ 

ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਸਹਵਯੋਗ ਬਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਫੋਰਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫਰਾਾਂਸੀਸੀ 

ਉੱਦਮ, ਜਵਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਹਵੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਾਂਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, 

ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਾਂ ਨੇ ਫਰਾਾਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਮੁਕਤ ਿਪਾਰ ਅਤੇ ਨਵਿੇਸ਼ ਸਮਝੌਤਵਆਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ 

ਸੰਘ ਕਨੈਕਟੀਿਵਟੀ ਭਾਈਿਾਲੀ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਿੀ ਸਹਵਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। 

 

5. ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਦੋਿੇਾਂ ਮੰਤਰੀ 22 ਫਰਿਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਫੋਰਮ 

ਦੌਰਾਨ "ਹਵੰਦ- ਪ੍ਰਸ਼ਾਾਂਤ ਪਾਰਕਸ ਭਾਈਿਾਲੀ" ਲਈ ਸਾਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਾਂਸ ਦੀ ਸਾਾਂਝਾ ਅਪੀਲ ਸੁ਼ਰੂ 



ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਹਵਮਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਭਾਈਿਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਵਅਤ ਖੇਤਰਾਾਂ ਦੇ ਟਵਕਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹਵੰਦ -
ਪ੍ਰਸ਼ਾਾਂਤ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਸਮਰਥਾ ਨਵਰਮਾਣ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ   ਮੁੱਖ ਹਵੰਦ -ਪ੍ਰਸ਼ਾਾਂਤ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਵੱਜੀ ਕੁਦਰਤੀ 

ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤਜ਼ਰਬਵਆਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤਾਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਅਤੇ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

 

6. ਦੋਿਾਾਂ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਵਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਜੇਸੀਪੀਓਏ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸਥਵਤੀ 'ਤੇ 

ਿੀ ਿਵਚਾਰ ਿਟਾਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਾਂ ਨੇ ਬਹੁਪੱਖਿਾਦ ਦੇ ਸਵਧਾਾਂਤਾਾਂ ਅਤੇ ਨਵਯਮ-ਅਧਾਰਵਤ ਿਵਿਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ 

ਆਪਣੀ ਸਾਾਂਝੀ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਹਵਤਾਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਵਆਾਂ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਵਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 

ਿਵੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਹਵਮਤੀ ਦਵੱਤੀ। 

 

7. ਡਾ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਹੋਰ ਫਰਾਾਂਸੀਸੀ ਪਤਿੰਤਵਆਾਂ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਕਮਵਸ਼ਨਰਾਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ -ਹਵੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਾਂਤ ਫੋਰਮ 

ਿਵੱਚ ਹਵੱਸਾ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਹੋਰ ਹਵੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਾਂਤ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾਿਾਾਂ ਨਾਲ ਿੀ ਮੀਟਵੰਗਾਾਂ ਕਰਨਗੇ। 

 

ਪੈਰਵਸ 

20 ਫਰਿਰੀ, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 


