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ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನ್ ವಿನ್್ಟನ್ ಪೀಟರ್ಸ್, ಉಪ ಪರಧಾನ್ ಮೆಂತ್ರರ ಮತ್ತು ವಿದೀಶಾೆಂಗ ಸಚಿವರಯೆಂದಿಗೆ ವಿದೀಶಾೆಂಗ ಸಚಿವರ
ದಿಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆ
ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2020
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನ್ ಉಪ ಪರಧಾನ್ ಮೆಂತ್ರರ ಮತ್ತು ವಿದೀಶಾೆಂಗ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಇ. ಶ್ರೀ ವಿನ್್ಟನ್ ಪೀಟರ್ಸ್, ವಾಣಿಜ್ೂ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ
ಡೀವಿಡ್ ಪಾರ್್ರ್ ಮತ್ತು ವಾೂಪಾರ ನಿಯೀಗದಯೆಂದಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 25-28, 2020 ರಿೆಂದ ಭಾರತ್ಕ್ಕೆ ಭೆೀಟಿ ನಿೀಡತತ್ರುದ್ಾಾರ.
ಉಪ ಪರಧಾನ್ ಮೆಂತ್ರರ ಮತ್ತು ವಿದೀಶಾೆಂಗ ಸಚಿವರತ 26 ಫೆಬ್ರವರಿ 2020 ರೆಂದತ ವಿದೀಶಾೆಂಗ ಸಚಿವ (ಇಎಎೆಂ) ಡಾ.ಎರ್ಸ.
ಜೈಶೆಂರ್ರ್ ಅವರನ್ತು ಭೆೀಟಿಯಾಗಿ ದಿಿಪಕ್ಷೀಯ ಸೆಂಬ್ೆಂಧಗಳ ಸ್ಥಿತ್ರಯನ್ತು ಪರಿಶ್ೀಲಿಸ್ಥದರತ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಕೀಯ, ಆರ್ಥ್ರ್, ರಕ್ಷಣಾ,
ಭದರತೆ ಮತ್ತು ಜ್ನ್ರ ಸೆಂಬ್ೆಂಧಗಳನ್ತು ತ್ರೀವರಗೆಯಳಿಸತವ ರ್ರಮಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಚಚಿ್ಸ್ಥದರತ.
ಸಭೆಯ ನ್ೆಂತ್ರ ಹೆೈದರಾಬಾದ್ ಮನೆಯಲಿಿ ಕ್ಕಲಸದ ಭೆಯೀಜ್ನ್ ನ್ಡಯಿತ್ತ, ಇದನ್ತು ವಾಣಿಜ್ೂ ಸಚಿವ ಪೀಟರ್ಸ್ ಅವರತ 26
ಫೆಬ್ರವರಿ, 2020 ರೆಂದತ ಮಾನ್ೂ ವಾಣಿಜ್ೂ ಮತ್ತು ಕ್ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಪಯಯಷ್ ಗೆಯೀಯಲ್ ರವರನ್ತು ಭೆೀಟಿಯಾದರತ.
ಸಚಿವ ಪಾರ್್ರ್ ಅವರತ ಮಾನ್ೂ ಹಣಕಾಸತ ಸಚಿವ ಶ್ರೀಮತ್ರ ನಿಮ್ಲಾ ಸ್ಥೀತಾರಾಮನ್ ರವರನ್ತು 26 ಫೆಬ್ರವರಿ, 2020 ರೆಂದತ
ಭೆೀಟಿಯಾದರತ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 27, 2020 ರೆಂದತ ಉಪ ಪರಧಾನ್ ಮೆಂತ್ರರ ಪೀಟರ್ಸ್ ಮಾನ್ೂ ಪರಿಸರ, ಅರಣೂ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ್ ಬ್ದಲಾವಣೆ ಸಚಿವ
ಶ್ರೀ ಪರಕಾಶ್ ಜಾವ್ಾೀರ್ರ್ ರವರನ್ತು ಭೆೀಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ಾಾರ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಿಯೀಗ ಮತೆಂಬೈಗೆ ಭೆೀಟಿ ನಿೀಡಲಿದತಾ, ಭಾರತ್ರೀಯ
ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳಯೆಂದಿಗೆ ಸೆಂವಹನ್ ನ್ಡಸಲಿದ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನ್ ಉಪ ಪರಧಾನ್ ಮೆಂತ್ರರ ಅವರತ ಭಾರತ್ಕ್ಕೆ ಭೆೀಟಿ ನಿೀಡತವ ಮೊದಲತ ಎನ್ಜಡ್ ಇೆಂಕ್ ಇೆಂಡಿಯಾ ಸ್ಟ್ಾಾಟಜಿ
2011 ರ ಮತೆಂದತವರಿಕ್ಕಯಾದ "ಇೆಂಡಿಯಾ 2025- ಸೆಂಬ್ೆಂಧದಲಿಿ ಹಯಡಿಕ್ಕ" ಎೆಂಬ್ ಹೆಯಸ ಕಾಯ್ತ್ೆಂತ್ರದ ಕಾಗದವನ್ತು
ಬಿಡತಗಡ ಮಾಡಿದಾರತ. ಈ ಕಾಗದವು ದಿಿಪಕ್ಷೀಯತೆಯನ್ತು ಬ್ಲಪಡಿಸತವ ಬ್ಯಕ್ಕಯನ್ತು ಪರತ್ರಬಿೆಂಬಿಸತತ್ುದ ಎೆಂದತ ಇಎಎೆಂ
ತ್ರಳಿಸ್ಥದ. ಸೆಂಬ್ೆಂಧಗಳತ, ಪರಸಪರ ಹೆಂಚಿಕ್ಕಯ ಉದಾೀಶ. ಸ್ಟ್ೌರಶಕು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ್ ಕರಯೆಯ ಮೀಲಿನ್ ಸಹಕಾರವನ್ತು
ಉತೆುೀಜಿಸಲತ ಇೆಂಡಯೀ-ಪೆಸ್ಥಫಿಕ್ ಮಹಾಸ್ಟ್ಾಗರದ ಇನಿಶ್ಯೆೀಟಿವ್ (ಐಪಒಐ) ಮತ್ತು ಅೆಂತ್ರರಾಷ್ಟ್ಾೀಯ ಸ್ಟ್ೌರ ಒರ್ಯೆಟ (ಐಎರ್ಸ
ಎ) ಕ್ಕೆ ನಿೀಡಿದ ಬೆಂಬ್ಲಕಾೆಗಿ ಭಾರತ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ ಧನ್ೂವಾದ ಅಪ್ಸ್ಥದ.

ಇೆಂಡಯೀ-ಪೆಸ್ಥಫಿಕ್ ಪರದೀಶದಲಿಿ ಎರಡಯ ರ್ಡಯವರತ ಆಯಾ ವಿಧಾನ್ಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಅಭಿಪಾರಯಗಳನ್ತು ವಿನಿಮಯ
ಮಾಡಿಕ್ಕಯೆಂಡರತ; ಮತ್ತು ಪೂವ್ ಏಷ್ಾೂ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಸೆಂಬ್ೆಂಧಿತ್ ವ್ೀದಿಕ್ಕಗಳಲಿಿ ಒಟ್ಾಟಗಿ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡಲತ ಒಪಪಕ್ಕಯೆಂಡರತ. ಈ
ಪರದೀಶದಲಿಿ ಶಾೆಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ಾವ್ಭೌಮತ್ಿ, ಪಾರದೀಶ್ರ್ ಸಮಗರತೆ ಮತ್ತು ಯತಎನ್ಸ್ಥಎಲ್ಒಎರ್ಸ ಸೀರಿದೆಂತೆ
ಅೆಂತ್ರರಾಷ್ಟ್ಾೀಯ ಕಾನ್ಯನಿನ್ ಗೌರವದ ಮಹತ್ಿವನ್ತು ಅವರತ ಒತ್ರು ಹೆೀಳಿದರತ. ಸ್ಥಿರವಾದ ಅೆಂತ್ರರಾಷ್ಟ್ಾೀಯ ವಾೂಪಾರ
ವಾತಾವರಣವು ಅವಶೂರ್ವ್ೆಂದತ ಅವರತ ಒಪಪಕ್ಕಯೆಂಡರತ ಮತ್ತು ಡಬ್ತಿೂಟಿಒನ್ಲಿಿ ರಚನಾತ್ಮರ್ವಾಗಿ ತೆಯಡಗಿಸ್ಥಕ್ಕಯಳಳಲತ
ಒಪಪದರತ. ಯತಎನ್ ಸರ್ತೂರಿಟಿ ಕೌನಿ್ಲು ಭಾರತ್ದ ಶಾಶಿತ್ ಸದಸೂತ್ಿಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಬೆಂಬ್ಲವನ್ತು ನಿೀಡಿತ್ತ.
ಬಳಯತತ್ರುರತವ ಭಾರತ್ರೀಯ ವಲಸಗಾರರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ್ ವಿದ್ಾೂರ್ಥ್ಗಳತ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ಾಗಳ ನ್ಡತವ್ ಬ್ಲವಾದ
ಸೆಂಬ್ೆಂಧವನ್ತು ರಯಪಸತತಾುರ, ಇದತ ಉಭಯ ದೀಶಗಳ ನ್ಡತವಿನ್ ನಿರ್ಟ ಸಹಭಾಗಿತ್ಿಕ್ಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮರ್ವಾಗಿ ಕ್ಕಯಡತಗೆ ನಿೀಡತತ್ುದ.
ನ್ವ ದಹಲಿ
ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 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.

