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భారత-నెదర్ల ాండ్్స  వాస్తవిక సాదృశ శిఖర్గ్ర స్దస్్స  

ఏప్రిల్ 09, 2021 
ప్రధానమంత్రి శ్ర ీ నరంప్ర మోదీ, నెరర్ల ండ్్స  ప్రధాని గౌరవనీయ మార్్క  రట్ట ీ ఇవాళ వాస్తవిక 

సారృశ మాధ్య మం ద్వా ర్ శిఖర్ప్ర స్మావేశంలో పాలొ్గనా్న రు. నెరర్ల ండ్్స  దేశంలో 2021 మాిి  

నెలలో సారా త్రిక ఎనిా కలు నిరా హంచిన అనంతరం ప్రధాని రుట్ట ీపాలొ్గనా  తొలి ఉనా త శ్సాయి 

శిఖర్ప్ర స్మావేశం ఇదే. ఈ ఎనిా కలలో విజయంతో వరుస్గా న్నలుగోసాి ప్రధానిగా రరవీ 

బాధ్య తలు చేరట్టనీ రట్టకీి ప్రధానమంత్రి మోదీ అభినంరనలు తెలిపారు. 

   ఉమమ డి ప్రజాసాా మయ  విలువలు, చట్బీరధ పాలన, మానవ హక్్క లపై గౌరవంస్హా రండు 

దేశాలకూరల స్నా హాస్ప ర చిత్రర్తమ క బంధాల భారసాా మయ ం భారత్ర-నెరర్ల ండ్్స  మధ్య రల 

బలమైన, సుస్థయర స్ంబంధాలను మింత ఇనుమడింరజేస్తంది. ఈ నేరథ్య ంలో జిగిన 

శిఖర్ప్ర స్మావేశంలో దేశాధినేతలిరదరూ దా్వ పాక్షిక స్ంబంధాలోల  భారమైన అనిా  అంశాలనూ 

స్మప్రంగా స్మీక్షించారు. అదే స్మయంలో వాణిజయ ం-ఆి యక వయ వస్య, జల నిరా హణ, వయ వసాయం, 

అత్యయ ధునిక నరర్లు, శాస్తస్త-సాంకేతిక రిజాానం, ఆరోరయ  స్ంరక్షణస్హా అంతిక్ష రంగాలోల  

స్ంబంధాల వైవిధ్యయ కరణ, విస్తరణలపై వారు తమ ఆలోచనలను రరస్ప రం రంచుక్కన్నా రు. 

జలస్ంబంధ్ రంరంలో ఇండో-డచ్ స్హకారం మింత విస్తి ంచే దిశగా ‘‘జల వయ వహార్లపై 

వ్యయ హాతమ క భారసాా మయ ’’ వయ వస్య ఏర్ప టుపై ప్రధానమంత్రరులు ఇరదరూ ఒక అంగీకార్నికి వచాి రు. 

దీంతోపాటు జల వయ వహార్లపై స్ంయుక త కార్య చరణ బృంద్వనిా  మంత్రరుల శ్సాయికి 

ఉనా తీకించాలని నిర ణి ంచారు. 

వాత్యవరణ మారుప లు, ఉప్రవార నిరోధ్ం, కోవిడ్స-19 మహమామ ి తదితర ప్ర్ంతీయ, అంతరా్తీయ 

స్వాళలపై అధినేతలిరదరూ రరస్ప రం అభిప్ర్యాలు తెలియజేసుక్కన్నా రు.  

అలాగే ఇండో-రస్థఫిక్, ప్రతిరోధ్క స్రఫర్ శృంఖలాలు, అంతరా్తీయ డిజిట్ల్ రిపాలన వంట్ట 

కొతత రంగాలోల  ప్రవర ధమాన ఆవిర్ా వానిా  స్దిా నియోరం చేసుకోవడంపై అంగీకార్నికి 

వచాి రు.అంతరా్తీయ సౌర కూట్మి (ఐఎస్ఎ), విరత్తత ప్రతిరోధ్క మౌలిక వస్త్తల కూట్మి 

(స్థడిఆర్కఐ)లక్క నెరర్ల ండ్్స  స్హకించడంపై ప్రధానమంత్రి మోదీ కృతజతాలు తెలిపారు.  

అలాగే ఇండో-రస్థఫిక్ విధానంలోనే కాక్కండా, 2023లో భారత్ర జి20 కూట్మి అధ్య క్ష బాధ్య తలు 

చేరటీ్టక కూడా స్హకారం కొనసాగించాలనా  నెరర్ల ండ్్స  ఆకాంక్షపై ప్రధానమంత్రి మోదీ హరషం 

వయ క తం చేశారు. ప్రరంచ శాంతి, సుస్థయరత, శ్రరయస్ు లక్క భరోసా దిశగా నియమాధాిత బహుపాక్షిక 

ప్కమం కొనసాగేలా చూడట్ంపై రండు దేశాల అధినేతలూ తమ కటీుబాటును పునరుదా్వట్టంచారు.  

ఇక 2021 మే నెలలో పోరిు రల్లోని పోరీో నరరంలో నిరా హంచనునా  భారత-ఐరోపా స్మాఖయ  

న్నయక్కల శిఖర్ప్ర స్మావేశానిా  విజయవంతం చేస్నందుక్క ఎదురుచూసుతనా టుల పేర్్క న్నా రు. 

 

న్యూఢిల్లీ 
ఏప్రిల్ 09, 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. 

 


