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న్యూజీల ాండ్ఉపప్రధ నమాంత్రి, విదేశీవ్యవహ ర ల
మాంత్రివిన్స్టన్పీటర్స్
తోవిదేశ ాంగశ ఖమాంత్రి
ద్వైప క్షికసమ వేశాం
ఫిబ్రవరి 26, 2020
న్యూజీల ాండ్ ఉప ప్రధ నమాంత్రి, విదేశ ాంగ శ ఖ మాంత్రి మ న్యశ్రీ విన్స్టన్
పీటర్స్, వ ణిజ్య మాంత్రి శ్రీ డేవిడ్ ప ర్కర్, ఆ దేశ వ ణిజ్య ప్రతినిధుల
బ ాందాం భ రత్లో ఫిబ్రవరి 25-28, 2020లో పర్యటిస్తోాంది.

విదేశీ వ్యవహర ల శ ఖ మాంత్రి డ .ఎస్.జయశాంకర్తో ఉపప్రధ ని, విదేశ ాంగ మాంత్రి
ఫిబ్రవరి

26,

2020న

సమ వేశమయ్య రు.

ఈ

భేటీలో

ద్వైప క్షి

సాంబాంధ లను

సమీక్షిాంచడమే క దు ర ాండు దేశ ల ప్రజల మధ్య సాంబాంధ లు, ర జకీయ, ఆర్థిక, రక్షణ,
భద్రతను

ప ాంచుకునేాందుకు

చేపట్ట ల్సిన

హైదర బ ద్ హౌస్లో భోజన నాంతరాం కూడ
మాంత్రి డేవిడ్ ప ర్కర్ కూడ

చర్యలపై

సమ వేశాం కొనస గిాంది.

చర్చిాంచ రు.

ఇాందులో వ ణిజ్య

ప ల్గొన్న రు. అాంతకు ముాందు ఆయన ఫిబ్రవరి 26, 2020న

వ ణిజ్య, పరిశ్రమల శ ఖ మాంత్రి శ్రీ పీయూష్

గోయల్తో భేటీ అయ్య రు.

ప ర్కర్ ఫిబ్రవరి 26, 2020న ఆర్థిక మాంత్రి శ్రీమతి నిర్మల

శ్రీ

సీత ర మన్తోనూ

సమ వేశయ్య రు.

ఉప ప్రధ ని పీటర్స్ ఫిబ్రవరి 27, 2020న పర్య వరణ, అటవీ, వ త వరణ మ ర్పు శ ఖ
మాంత్రి

శ్రీ

ప్రక శ్

జ వ్డ కర్తో

సమ వేశమవుత రు.

న్యూజీల ాండ్

ప్రతినిధి

బ ాందాం ముాంబయి సాందర్శిాంచి అక్కడి భ రతీయ పరిశ్రమల ప్రతినిధులతో సమ వేశమవుత రు.

న్యూజీల ాండ్

ప రిశ్ర మిక

రూపొాందిాంచిన “ఇాండియ
పత్ర న్ని

భ రత

రాంగాం

భ రత

వ్యూహాం

2011

కొనస గిాంపులో

భ గాంగ

2025 – సాంబాంధ ల్లో ప ట్టుబడులు” అనే కొత్త వ్యూహ త్మక

పర్యటనకు

ముాందు

న్యూజీల ాండ్

ఉపప్రధ ని

విడుదల

చేశ రు.

పరస్పర లక్ష్యమైన ద్వైప క్షిక సాంబాంధ లను బలోపేతాం చేసుకోవడమన్నద నికి ఈ
పత్రాం ప్రతిబిాంబాంగ నిలుస్తుాందని విదేశ ాంగ మాంత్రి అభిప్ర యపడ్డ రు. ఇాండియ పసిఫిక్ ఓషన్స్ ఇనిషియేటివ్ (ఐపీఓఐ), సౌరశక్తి, వ త వరణ చర్యల్లో సహక రాం
ప్రోత్సహిాంచేాందుకు

ఇాంటర్నేషనల్

న్యూజీల ాండ్కు

ఇాండో

పసిఫిక్

సోల ర్

భ రత్

ప్ర ాంతాంలో

అలయన్స్లో

చేయూత

ధన్యవ ద లు

సాంబాంధిత

విధ న లపై

ఇచ్చిపుచ్చుకున్న యి. అాంతే క దు తూర్పు ఆసియ

ఇరుపక్ష లు

ఇచ్చినాందుకు
త లిపిాంది.

తమ

అభిప్ర య లు

శిఖర గ్ర సదస్సు, సాంబాంధిత ఇతర

వేదికలపై కలిసి పనిచేసేాందుకు అాంగీకరిాంచ యి. స ర్వభౌమ ధిక రాం, ప్ర దేశిక సమగ్రత,
ఈ

ప్ర ాంతాంలో

చట్ట లను

శ ాంతి,

సుస్థిరత

గౌరవిాంచ ల్సిన

కోసాం

ప్ర ముఖ్యతను

యూఎన్సీఎల్ఓఎస్
ర ాండు

పక్ష లు

సహ

అాంతర్జ తీయ

నొక్కిచ ప్ప యి.

స్థిరమైన అాంతర్జ తీయ వ ణిజ్య వ త వరణాం అవసరమని అాంగీకరిాంచి డబ్ల్యూటీఓలో
నిర్మ ణత్మకాంగ
వ్యవహరిాంచ లని నిర్ణయిాంచ యి. ఐక్యర జ్యసమితి భద్రత
మాండలిలో భ రత శ శ్వత సభ్యత్వ నికి న్యూజీల ాండ్ మద్దతు త లియజేసిాంది.
న్యూజీల ాండ్లో ప రుగుతున్న ప్రవ స భ రతీయులు, విద్య ర్థులతో ర ాండు దేశ ల
మధ్య బలమైన బాంధాం ఏర్పడుతోాంది. ఇది ర ాండు దేశ ల మధ్య స నుకూల సన్నిహిత
భ గస్వ మ్య నికి దోహదపడుతోాంది.
న్యూఢిల్లీ
ఫిబ్రవరి 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.

