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విదేశీ వ్యవహారాల సహాయ మంత్రి మరియు 
క్రొయేషియా రాజకీయ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి శ్రీ 
ఫ్రానో మాటుసిచ్ మధ్య వర్చువల్ సమావేశం 

డిస ంబర్ 24, 2020 
 
1. విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ సహాయ మంత్రి శ్రీ వి. మురళీధరన్, రిపబ్లిక్ 
ఆఫ్ క్రొయేషియా రాజకీయ వ్యవహారాలు, విదేశాంగ మరియు యూరోపియన్ 
వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి శ్రీ ఫ్రానో మాటుసిచ్ 22 డిస ంబర్ 2020న 
వర్చువల్ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ఇరు దేశాల మధ్య దౌత్య 
సంబంధాలు ఏర్పడి 2022కి మూడు దశాబ్దాలు అవుతున్న నేపథ్యంలో 2021లో 
పరస్పర సహకారానికి సంబంధించి విస్తృతమైన అజ ండాను ఈ సమావేశంలో 
నిర్దేశించారు. 
 
2. ఆరోగ్య సంరక్షణ, ముఖ్యంగా ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న 
మహమ్మారితో పాటు రానున్న రోజుల్లో ప్రపంచం ఎదుర్కొనబోయే ఈ 
తరహా సవాళ్లను ఎదుర్కొనే విషయంలో సహకరించుకోవడానికి సంబంధించి 
క్రొయేషియా విదేశాంగ మంత్రి మరియు భారత విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ 
సహాయ మంత్రి పరస్పరం అభిప్రాయాలు, ఆలోచనలను పంచుకున్నారు. ఫార్మా 
పరిశ్రమ, ఆరోగ్య సంరక్షణ సంబంధ పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి 
కార్యకలాపాల విషయంలో ఇరు దేశాల మధ్య ఇప్పటికే చక్కని సహకారం ఉంది. 
ఈ నేపథ్యంలో ర ండు దేశాలకూ ప్రయోజనకరంగా ఉండే ఈ విభాగాల్లో 
సహకారాన్ని మరింతగా ప ంచుకోవడానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై ఇరువురు 
మంత్రులు చర్చించారు. 
 
3. డిజిటల్ ట క్నాలజీల విషయంలో పరస్పరం మరింతగా సహకరించుకోవాల్సిన 
ఆవశ్యకతను కూడా ఈ మహమ్మారి త లియజేసింది. ఈ నేపథ్యంలో 
ప్రధానంగా కార్పొరేట్ భాగస్వామ్యం, స్టార్టప్ ల సమన్వయం, సైబర్ 
పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, ప్రతిభతో పాటు నిపుణులైన 
మానవ వనరులను తీర్చిదిద్దుకోవడంలో సహకారం, సైబర్ స క్యూరిటీ, సైబర్ 



ఇన్ ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వంటి అంశాల్లో బహుళ స్థాయిల్లో డిజిటల్ 
భాగస్వామ్యాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకతపై క్రొయేషియా 
విదేశాంగ మంత్రి, భారత విదేశీ వ్యవహారాల సహాయ మంత్రి చర్చించారు. 
2020 డిస ంబర్ లో నిర్వహించిన ఇరు దేశాల స్టార్టప్స్ సమావేశాలకు 
సంబంధించిన కార్యక్రమాలను ఇరువురూ స్వాగతించారు. 
 
4. పటిష్టమైన సాంస్కృతిక భాగస్వామ్యాన్ని ఇరువురు మంత్రులూ 
ప్రస్తావించారు. ఇరు దేశాల మధ్య దౌత్య సంబంధాలు ఏర్పడి 30 
సంవత్సరాలు పూర్తి కానుండటంతో 2021-22లో సాంస్కృతిక సంబంధాలను మరింత 
పటిష్టం చేసుకునేందుకు చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని వారు నొక్కి 
చ ప్పారు. సాంస్కృతిక బృందాల పర్యటనలు, ఫైన్ ఆర్ట్స్, ఆర్కియాలజీ 
అంశాల్లో పరస్పరం సహకరించుకోవడం, క్రొయేషియా యూనివర్సిటీల్లో 
ఐసీసీఆర్ ప్రాయోజిత స్వల్పకాలిక చ యిర్లను ఏర్పాటు చేయడం వంటి 
అంశాల సాధ్యాసాధ్యాలపై క్రొయేషియా విదేశాంగ మంత్రి, భారత విదేశీ 
వ్యవహారాల సహాయ మంత్రి చర్చించారు. 
 
5. శాస్త్ర, సాంకేతిక మరియు నవకల్పనల రంగాల్లో సంయుక్తంగా పరిశోధనలు 
చేయడానికి, సంయుక్తంగా సృష్టించడానికి మరియు సంయుక్తంగా అభివృద్ధి 
చేయడానికి ఇరు దేశాల యువతకు అవకాశాలు కల్పించాల్సిన అవసరాన్ని ఇరు 
పక్షాలు ప్రధానంగా ప్రస్తావించాయి. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ జగ్రేబ్, రూడర్  
బాస్కోవిచ్ ఇనిస్టిట్యూట్ మరియు మ డిట రేనియన్ ఇనిస్టిట్యూట్ 
ఫర్ లైఫ్ సైన్స స్ సంస్థలు ఇండియన్ డిపార్ట్ మ ంట్ ఆఫ్ 
బయ ట క్నాలజీతో అనుసంధానించేందుకు జరిగిన ప్రయత్నాలను ఈ సందర్భంగా 
ఇరువురు మంత్రులు అభినందించారు. 
 
6. బీ2పీ, పీ2పీకి సంబంధించిన టూరిజం చాలా ముఖ్యమైన భాగంగా ఉన్న 
నేపథ్యంలో మహమ్మారి కారణంగా ఈ పరిశ్రమపై ప్రతికూల ప్రభావాలు 
పడినప్పటికీ పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యల 
ప్రాధాన్యాన్ని ఇరు పక్షాలు ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించాయి. సినీ 
పరిశ్రమను ఉపయోగించుకోవడం ద్వారా ర ండు దేశాల్లోని టూరిజం 
ప్రదేశాలను ప్రాచుర్యంలోకి త చ్చే దిశగా సహకరించుకోవచ్చని 
అభిప్రాయపడ్డాయి. 
 
7. భారత్ లోని ఇన్ ఫ్రా ప్రాజ క్టుల్లో క్రొయేషియా కంప నీలకు గల 
అవకాశాలను విదేశీ వ్యవహారాల సహాయ మంత్రి ప్రత్యేకంగా 



ప్రస్తావించారు. అలాగే రైల్వేలు, నౌకా నిర్మాణం, పర్యావరణ అనుకూల 
సాంకేతికతలు, వ్యవసాయం, ఫుడ్ ప్రాస సింగ్ మరియు ఫిషరీస్ రంగాల్లో 
అవకాశాలు కూడా చర్చకు వచ్చాయి. 
 
8 ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతంలో పరిణామాల గురించి క్రొయేషియా విదేశాంగ 
మంత్రి, భారత విదేశీ వ్యవహారాల సహాయ మంత్రి తమ అభిప్రాయాలను 
పంచుకున్నారు. ప్రపంచ శాంతి మరియు శ్రేయస్సుకు కీలకమైన ఇండో-పసిఫిక్ 
ప్రాంతంలో ప్రపంచ జనాభాలో 64 శాతం మంది ప్రజలు నివసిస్తున్నారు. ఈ 
ప్రాంతంలో స్వేచ్ఛగా, స్థిరంగా ఉండేలా చూసేందుకు తమ నిబద్ధతను 
ఇరువురు మంత్రులు పునరుద్ఘాటించారు. సరఫరా వ్యవస్థలను సంరక్షించే 
దిశగా ఇండో పసిఫిక్-ప్రాంతం కోసం యూరోపియన్ యూనియన్ వ్యూహ 
రూపకల్పనలో క్రొయేషియా చురుగ్గా వ్యవహరించడాన్ని భారత్ 
స్వాగతించింది. 
 
9. ఐక్య రాజ్యసమితి భద్రతా మండలి (యూఎన్ ఎస్ సీ)లో ర ండేళ్లపాటు 
భారత్ తాత్కాలిక సభ్యత్వ కాలం 2021 జనవరి నుంచి ప్రారంభం కానుండటం, 
యూరోపియన్ యూనియన్ లో క్రొయేషియా క్రియాశీలకంగా కీలక పాత్ర 
పోషిస్తుండటం గురించి ఈ సమావేశంలో ప్రస్తావనకు వచ్చాయి. వాతావరణ 
మార్పు, ఉగ్రవాద నిరోధక చర్యలు, అంతర్జాతీయ ఆరోగ్య సంరక్షణ 
అంశాలతో పాటు సైబర్ స్పేస్, తీరప్రాంత గస్తీ మరియు అంతరిక్ష 
రంగాలకు సంబంధించి అంతర్జాతీయంగా ఏకీకృత బహుళపక్ష నిబంధనల రూపకల్పన 
వంటి అంతర్జాతీయ ప్రాధాన్యతా అంశాల్లో ఉమ్మడి అజ ండాలను అమలు 
చేసేందుకు ఇవి వేదికలుగా ఉపయోగపడతాయని ఇరు పక్షాలు 
అభిప్రాయపడ్డాయి. 
 
న్యూఢిల్లీ 
డిస ంబర్ 24, 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. 


