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1.  భారత రష్రపతి శీ్ర పరణబ్ ముఖరిి ఆహ్వానము  ై , భూటాన్ చక్ీవరిి మరియు రణి 
జనవరి 6-10 ,2014 లలో భారత్ నఽ అధికరిక్ పరయటన చేశరు.  వరి ణోటి తృటు 
రయల్ భూటాన్ పరభుతాపు గిహ మంతిర లోయంతృో  దంచ  ోదొరజి , విదేశ్ర మంతిర లోయంతృో  
రింజిన్ దొరజి , ఆరిిక్ వయవహ్వరల మంతిర , లోయంతృో  నోరుు వంగ్ చఽక్ మరియు 
సతుయర్ అధికరుల బిందము వచ్చంది.   

 

2. ఈ పరయటనలో , వరి మేజేస్  లు రష్రపతి పరణబ్ ముఖరిి నఽ క్లిస వరిణో పరసపర 
ఆసకతి క్లిగిన అనేక్ విషయాల  ై చరచలు జరితృరు.  రష్రపతి భవనము లో 
మరమమతులు చేస కొతిగ చేయబడిన అతిధి గిహము లో మొట్ మొదటిగ తమ క్ు 
బస ఏరపటు చేసనందఽక్ు వరి మేజేస్  లు రష్రపతి కత తమ మెచఽచకోలు ణెలియ 
చేశరు.  రష్రపతి వరి గౌరవరిం విందఽ ఏరపటు చేశరు. 
 

3. ఉప రష్రపతి, శీ్ర ఏం. హమీద్ అనసురజ, యూఏ చెైర్ పరున్, శీ్రమతి సో తుయా గంధీ, 
ఆరిిక్ మంతిర, శీ్ర .చ్దంబరం, గిహ మంతిర , శీ్ర సఽశ్రల్ క్ుమార్ షండే , విదేశ్ర మంతిర,శీ్ర 
సలామన్ ఖఽరజీద్ , కమర్ు & ఇండస్ ర మంతిర శీ్ర ఆనంద్ శరమ , రజయ సభ లో పరతిపక్ష 
నసయక్ుడు శీ్ర అరుణ్ జ ైటలే , జాతీయ భదరత సలహ్వదసరు శీ్ర శివ్ శంక్ర్ మెనన్ 
మరియు విదేశంగ కరయ దరిి శీ్రమతి సఽజాత సంగ్ భూటాన్ చక్ీవరిి తు వెళ్ళి 
క్లిశరు. 
 

4. గౌ. భూటాన్ చక్ీవరిి భారత పరధసతు డస.మన్ మోహన్ సంగ్ ణో విసిిత మెైన చరచలు 
జరితృరు.  పరధసన మంతిర వరి మేజేస్  ల గౌరవరిం విందఽ ఏరపటు చేశరు.  ఇదదరు 
నేతలు దెైాతృక్షిక్ సంబంధసల  ై, మరియు పరసపర ఆసకతి క్లిగిన తృర ంతీయ మరియు 



అంతరి తీయ విషయాల ై అభితృర యలు వెలేడించఽ కొనసారు.  ర ండు దేశల మధ్య 
చసరిణసర తమముగ వునా గటి్  సనాహ బంధ్మునఽ మరియు అరిము చేసఽకొనే 
గుణమునఽ వరు గురుి  చేసఽకొనసారు.  ర ండు దేశముల మధ్య బాగ వునా 
దెైాతృక్షిక్ సంబంధసల  ై ఇదదరు నేతలు సంతిి  వయకి్ము చేసాి  వటితు మరింత 
బలోనతం చేయాలనా తమ ఆకంక్ష నఽ పునరుధ్సా టించసరు.  భూటాన్ క్ు భారత్ 
నఽండి అందఽతునా వెలక్ట్లేతు సయం  ై భూటాన్ చక్ీవరిి వరి మరియు భూటాన్ 
పరజల క్ితజఞత నఽ ణెలియ చేశరు. 
 

5. ర ండు దేశముల బంధ్ములనఽ క్లి వుంచఽతునా నమమక్ము , సహకరము 
మరియు అరిము చేసఽకొనే తతామునఽ పరతిబంబసాి , అతూా సమావేశములు చక్కతు 
సనాహపూరాక్ వణసవరణము లో జరిగినవి. పరధసన మంతిర మరియు ఇతర నేతలు 
అందరు భూటాన్ యొక్క సరాణోముఖ అభివిదిికత మరియు జల విదఽయచచకతి 
అభివిదిికత తమ సతృో ర్్ నఽ ణెలియ చేశరు. 
 

6. తమ క్ు తమ బిందసతుకత అందించ్న మరచ్తృో లేతు ఆతిధసయతుకత భూటాన్ చక్ీవరిి 
భారత్ పరభుణసాతుకత మరియు పరజలక్ు తమ గఢ పరశంసలనఽ ణెలియ చెతృపరు.  
ర ండు దేశముల మధ్య తరచఽ జరిగే ఉచచ సా య పరయటనలక్ు ఊతం ఇవాటాతుకత 
మరియు ఇదద రి మధ్య వునా పరణేయక్ సనాహ్వతుా బలోనతం చేయటాతుకత ఈ పరయటన 
సహ్వయపడింది. 
 
నాయ ఢిలే్ల 
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