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விரிகுடொ
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் டு,
(பிப் ரவரி 07, 2017)
பிப் ரவரி 07, 2017
17வது

பன்-பிரிவு

ததொழில் நுட்ப

ஒத்துழைப்பிற் கொன

வங் கொள

மற்றும்

விரிகுடொ

தபொருளொதொர

முழனப்பு

(BIMSTEC)

மூத்த அதிகொரிகள் கூட்டம் (SOM) பிப்ரவரி 7, 2017, நேபொலில்
உள் ள

கொத்மொண்டுவில்

நமற் தகொள் ளப்பட்டது.

2016

அக்நடொபரில் நகொவொவில் பிரதமர ் நமொடி வைங் கிய தங் கள்
உள் வொங் குதலின் நபொது, தழலவர ்கள் ஒப்புக்தகொண்ட BIMSTEC
ேடவடிக்ழக சொர ்ே்த ேிகை் ச ்சி ேிரழல அழடவதற் கொக, ஒரு
முக்கியமொன முன்நனற் ற ேடவடிக்ழகயிழன இது குறித்தது.
இே்தியொ, முன்னணி ேொடொக பயங் கரவொத தடுப்பு மற்றும்
டிரொன்ஸ்-நதசிய குற் றச ்தசயல் , சுற்றுச ்சூைல் , நபொக்குவரத்து
மற்றும்

சுற்றுலொ

துழறகளில்

மற்றும்

பகுதிகளில்

பல

முக்கியமொன முயற் சிகள் வைங் கப்படும் .
பயங் கரவொதம்
எதிர ்ப்பதர ்கொக

மற்றும்

ததொழில் நுட்ப

ஒத்துழைப்பிற் கொன
உறுப்பினர ்
ழவத்து,

பன்னொட்டு

வங் கொள

ஓட்டியிப்பது

பயங் கரவொதம் ,

குற் றங் கழள

மற்றும்

விரிகுடொ

குறித்து
வன்முழற

தபொருளொதொர

முழனப்பு

அதிக

(BIMSTEC)

முக்கியத்துவம்

தீவிரவொதம்

மற்றும்

தீவிரமயப்படுதல் பரவுவழத எதிரொக ேடவடிக்ழக குறித்து
விவொதிக்க இே்தியொ BIMSTEC நதசிய பொதுகொப்பு தழலவர ்களின்
முதலொவது கூட்டத்ழத ஏற் பொடு தசய் யும் என்று உடன்பொடு
ஏற் பட்டது.

இே்தியொ

கூட

தீவிரமயமொதழல

எதிர ்தகொள் வதற் கொக ஒரு சர ்வநதச மொேொட்ழட ேடத்த உள் ளது.
பிரொே்திய இழணப்பு அதிகரிக்க, இே்தியொ BIMSTEC நமொட்டொர ்
வொகன உடன்படிக்ழகக்கு

இறுதி வடிவம் தகொடுக்க பணிக்

குழு கூட்டம் ஓன்றுக்கு ஏற் பொடு தசய் யும் . இே்த பகுதியில்

மின்சொரம்

வர ்த்தக

வசதிகழள

ஏற் படுத்த

கட்ட

உள் ததொடர ்புகளுக்கு மீதொன ஒரு புரிே்துணர ்வு ஒப்பே்தமும்
முடிவொகிவிட்டது.வர ்த்தக
வர ்த்தக

மற்றும்

முன்தனடுக்க

நபச ்சுவொர ்த்ழத

வர ்த்தக

வசதி

உள் ளது.

குழு,

விழரவில்

விஷயங் களிழன

இயற் ழக

சீற் றங் களொன

பிரொே்தியத்தின் தடுமொறும் ேிழலயில் , இே்தியொ முதலொவது
ஆண்டு நபரழிவு நமலொண்ழம பயிற் சிக்கு ஏற்பொடு தசய் யும் .
முழுழமயொன

சுகொதொர

மருத்துவத்தின்

பங் கு

பரொமரிப்பு

பொரம் பரிய

வலுப்படுத்தும்

பணியிழன

தசய் வதற் கொக இே்தியொவில் சே்திக்க உள் ள ஒரு பொரம் பரிய
மருத்துவம்
கலப்பு

ததொடர ்பொன

சுற்றுலொ

சுற்றுலொ

ததொகுப்புகழள

அதிகரிக்க

வழலயழமப்பு

பணிக்குழு

BIMSTEC

இே்தியொவில்

உருவொக்கப்பட்டது.

ேடவடிக்ழககள்

சுற்றுலொ

ஏற் பொடு

மூலம்

ஆபநரட்டர ்கள்

தசய் யப்படுகின்றது.

வர ்த்தகம் மற்றும் முதலீடு, ஆற் றல் , ததொழில் நுட்பம் , மீன்வளம் ,
கொலேிழல மொற் றம் , பண்பொடு, மக்கள் -மக்கள் ததொடர ்புகள்
மற்றும் மற் ற துழறகளில் BIMSTECஇன் முக்கிய முயற் சிகளின்
முன்நனற் றம் குறித்து இே்த கூட்டம் கலே்து ஆநலொசித்தது.

BIMSTEC உறுப்பினர ்களின் வலுவொன அர ்ப்பணிப்பு ழவத்து,
பின்னர ் இே்த ஆண்டு ஜூன் மொதத்தில் நேபொல் தழலழம
மூலம்

வைங் க

உள் ள

தவளியுறவு

மே்திரிகள்

முன்நனற் றம் குறித்து ஆரொயப்பட உள் ளது.

புது டில் லி,
பிப்ரவரி 07,2017

கூட்டத்தில்

