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ప్రధాన మంత్రి శ్ర ీనరంప్ర మోదీ రరటి రోజున అనగా శుప్రవారం నాడు, నెరశ్లాం ంస్  ప్రధాని శ్ర ీ

మార్్క  రూటే తో పాటు వర్చు వల్ మాధ్య మం ద్వా ల శిఖర సమ్మే ళనానిి  నిరా హంచనునాి ర్చ. 

 

2. ప్రధాని శ్ర ీరూటే ఇటీవల జిగిన పారాంమంటు ఎనిి రల లో గెలిచిన అనంతరం జర్చగుతుని  ఈ 

శిఖర సమ్మే ళనం లో ప్రమం తరప ర చోటు చేసుకంటుని  ఉని త శ్ య ి సమావేశాల ద్వా ల 

దా్వ పాక్షిర సంబంధాల కు అందుతుని  గతి ని అలా కనాగించడం జర్చగుతుంది.  ఈ శిఖర స

మ్మే ళనం ాగే ప్రమం లో, ఇర్చవుర్చ నేత లు దా్వ పాక్షిర సహకాలనిి  గుించి సమప్గం గా చ ుి ంచి, 

ఇప్పప డు ఉని  సంబంధాలను బలరరచుకనే నూతన రరధతుల పై రృష్ట ి ని 

ాించనునాి ర్చ.  వార్చ రరసప ర హతం ముడిరశ్డడ ప్లంతీయ అంశాలపైన, ప్రరంచ అంశాల 

పైన తమ తమ అభిప్లయాల ను ఒరికి మరొరర్చ తెలియజేసుకోనాి ర్చ.   

 

3.శ్భారతదేశం, నెరశ్లాం ంస్  ప్రజాాా మయ ం, చటి్టల అమలు, ాా తంప్తయ ం వంటి ఉమే డి విలువల 

ద్వా ల సౌహారదపూర ణమైనటువంటి, మైత్రి భితమైనటువంటి సంబంధాల ను ముందుకు తీసుకు 

పోతునిా ి. యూరోప్ ఖండం లో ప్రవాసీ భారతీయ సముద్వయం పెరద సంఖయ  లో నివసిస్తంది 

నెరశ్లాం ంస్  లోనే.  ఉభయ దేశాల మధ్య  నీటి నిరా హణ, వయ వాయం, ఫూస ప్రోసెసింగ్, ఆరోగయ  

సంరక్షణ, ాే ర్క ిసిటీ స్, రట్ణి ప్లంతాల లో ప్రజా రవాణా సౌరలయ లు, విజాాన శాస్తసతం- ాంకేతిర 

విజాానం, నవీరరణ యోగయ  శశ్కి త, అంతిక్షం రంగాల లో విసతృతమైన సహకాలనిి  రలిగి 

ఉనాి ి.  ఈ రండు దేశాలు ఒర బలమైన ఆి యర భాగాా మాయ నిి  కూడా నెలకలుప కనాి ి.  భార

తదేశం లో నెరశ్లాం ంస్  మూడో అతిపెరద ఇనాె సరి్చ గా ఉంది. 200 లకు పైగా డచ్ రంపెనీలు భారత

దేశం లో రని చేసుతనిా ి.  అదే విధ్ం గా అంతే సంఖయ  లో భారతీయ రంపెనీ లు 

కూడానెరలాం ంస్  లో వాయ పార కారయ రలాపాల ను నిరా హసుతనిా ి. 

 

న్యూఢిల్లీ 
ఏప్రిల్ 08, 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. 

 


