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4-5 ಅಕ್ಟೇಬರ್ 2020 ರಾಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯಾರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೇಡಿದ ಸೇನ್ಯ ಮುಖ್ಾಸ್ಥ (ಸಿಒಎಎಸ್), ಜನರಲ್ ಎಾಂಎಾಂ
ನ್ಯರವಯನೆ, ಪಿವಿಎಸ್ಎಾಂ, ಎವಿಎಸ್ಎಾಂ, ಎಸ್ಎಾಂ, ವಿಎಸ್ಎಾಂ, ಎಡಿಸಿ, ಮತ್ುು ವಿದೇಶಯಾಂಗ ಕಯರ್ಯದರ್ಶಯ (ಎಫ್ಎಸ್)
ಹರ್ಷಯ ವರ್ಯನ್ ರ್ಶ್ೇಾಂಗ್ಯಾ ರವರು ಭೇಟಿ ನೇಡಿದರು. ದ್ವಿಪಕ್ಷೇರ್ ಸ್ಾಂಬಾಂರ್ಗಳಲ್ಲಾ ನರಾಂತ್ರ ಪ್ಗತಿರ್ನುು ಇತಿುೇಚಿನ
ವರ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ನರ್ಮಿತ್ ಉನುತ್ ಮಟ್ಟದ ಭೇಟಿಗಳಾಂದ ಹಯಗ್ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರ್ಯೆಗಳಾಂದ ಗುರುತಿಸ್ಲಯಗಿದ.
ಸೇನ್ಯ ಮುಖ್ಾಸ್ಥ ಮತ್ುು ವಿದೇಶಯಾಂಗ ಕಯರ್ಯದರ್ಶಯರ್ವರು ರಯಜಾ ಕೌನಿಲರ್ ದಯವ್ ಆಾಂಗ್ ಸಯನ್ ಸ್್ ಕ್ರ ಮತ್ುು
ಕಮ್ಯಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚಿೇಫ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಿ ಸ್ವಿೇಯಸ್ಸ್ ಸಿೇನರ್ರ್ ಜನರಲ್ ಮಿನ್ ಆಾಂಗ್ ಹಯಲ್ಲಾಂಗ್ ರವರನುು ಭೇಟಿ
ಮ್ಯಡಿದರು. ಸೇನ್ಯ ಮುಖ್ಾಸ್ಥರವರು ಮ್ಯಾನ್ಯಾರ್ ಸ್ಶಸ್ರ ಸೇವೆಗಳ ಉಪ ಕಮ್ಯಾಂಡರ್-ಇನ್-ಚಿೇಫ್ ವೆೈಸ್
ಸಿೇನರ್ರ್ ಜನರಲ್ ಸ್ೇ ವಿನ್ ರವರನುು ಭೇಟಿ ಮ್ಯಡಿದರು. ವಿದೇಶಯಾಂಗ ಕಯರ್ಯದರ್ಶಯರ್ವರು ಮ್ಯಾನ್ಯಾರ್
ವಿದೇಶಯಾಂಗ ವಾವಹಯರಗಳ ಸ್ಚಿವಯಲರ್ದ ಖಯರ್ಾಂ ಕಯರ್ಯದರ್ಶಯ ರ್ು ಸ್ೇ ಹಯಾನ್ ರವರನುು ಭೇಟಿಯಯದರು.
ಇದಕ್ೂ ಮೊದಲು 1 ಅಕ್ಟೇಬರ್ 2020 ರಾಂದು ವರ್ುಯರ್ಲ್ ಫಯರಿನ್ ಆಫೇಸ್ ಸ್ಮ್ಯಲ್ೇರ್ನೆಗಳ ಮ್ಲಕ
ದ್ವಿಪಕ್ಷೇರ್
ಸ್ಹಕಯರದ
ಕ್ಷೇತ್್ಗಳಲ್ಲಾ
ಎರಡ್
ಕಡೆರ್ವರು
ವಯಾಪಕ
ರ್ರ್ಚಯ
ನಡೆಸಿದದರು.
ಸ್ಾಂಪಕಯ ಯೇಜನೆಗಳಲ್ಲಾ, ಸಯಮರ್ಥಾಯ ವೃದ್ವಿ, ವಿದುಾತ್ ಮತ್ುು ಇಾಂರ್ನಗಳಲ್ಲಾ ತ್ಮಾ ಸ್ಹಭಯಗಿತ್ಿವನುು ಮತ್ುರ್ುಟ
ಬಲಪಡಿಸ್ಲು, ಆರ್ಥಯಕ ಮತ್ುು ವಯಾಪಯರ ಸ್ಾಂಬಾಂರ್ಗಳನುು ಹೆಚಿಿಸ್ಲು, ಜನರಿಗೆ ಮತ್ುು ಸಯಾಂಸ್ೂೃತಿಕ ವಿನಮರ್
ಕೇಾಂದ್ಗಳಗೆ ಜನರನುು ಮತ್ುರ್ುಟ ಸ್ುಗಮಗೆ್ಳಸ್ಲು ಹಯಗ್ ಈ ಮ್ರು ಸೇವೆಗಳಯದಾಾಂತ್ ತ್ಮಾ ರಕ್ಷಣಯ
ವಿನಮರ್ವನುು ವಿಶಯಲವಯಗಿ ಆಧಯರಗೆ್ಳಸ್ಲು ಎರಡ್ ಕಡೆರ್ವರು ಒಪಿಪಕ್ಾಂಡರು. COVID-19 ಸಯಾಂಕಯ್ಮಿಕ
ರ್ೇಗದ್ವಾಂದ ಎದುರಯಗುವ ಸ್ವಯಲುಗಳನುು ನವಯರಿಸ್ಲು ಸ್ಹಕಯರವನುು ಹೆಚಿಿಸ್ಲು ಸ್ಹ ಒಪಪಲಯಯಿತ್ು.
ಸಯಾಂಕಯ್ಮಿಕ ರ್ೇಗದ ವಿರುದಿದ ಹೆ್ೇರಯಟ್ದಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾನ್ಯಾರ್ಗೆ ಸ್ಹಯರ್ ಮ್ಯಡುವ ಭಯರತ್ದ ಬದಿತೆರ್
ಸ್ಾಂಕೇತ್ವಯದ COAS ಮತ್ುು FS ರಯಜಾ ಸ್ಲಹೆಗ್ಯರರಿಗೆ ರಮ್ಡೆಸಿವಿರ್ನ 3000 ಬಯಟ್ಲುಗಳನುು ಪ್ಸ್ುುತ್ಪಡಿಸಿದವು.
ಲಸಿಕಗಳನುು ಹಾಂಚಿಕ್ಳಳಲು ಮತ್ುು ಲಭ್ಾವಯದಯಗ ಮ್ಯಾನ್ಯಾರ್ಗೆ ಆದಾತೆ ನೇಡಲು ಭಯರತ್ದ ಇರ್ಚೆರ್ನುು
ಎಫ್ಎಸ್ ಸ್್ಚಿಸಿದರು. 31 ಡಿಸಾಂಬರ್ 2020 ರವರಗಿನ ಅವಧಿಗೆ ಜಿ-20 ಸಯಲ ಸೇವಯ ಅಮ್ಯನತ್ು ಉಪಕ್ಮದ
ಅಡಿರ್ಲ್ಲಾ ಸಯಲ ಸೇವಯ ಪರಿಹಯರವನುು ನೇಡುವ ಭಯರತ್ದ ನಧಯಯರವನುು ಮ್ಯಾನ್ಯಾರ್ ಪ್ಶಾಂಸಿಸಿದ.
ನಡೆರ್ುತಿುರುವ ಭಯರತಿೇರ್ ನೆರವಿನ ಮ್ಲಸೌಕರ್ಯ ಯೇಜನೆಗಳಯದ ತಿ್ಪಕ್ಷೇರ್ ಹೆದಯದರಿ ಮತ್ುು ಕಲಯಡಯನ್
ಮಲ್ಲಟ-ಮೊೇಡಲ್ ಟ್ಯ್ನಿಟ್ ಟ್ಯ್ನೆ್ಿಪೇಟ್ಯ ಪಯ್ಜೆಕಟು ಪ್ಗತಿರ್ ಬಗೆೆ ಎರಡ್ ಕಡೆರ್ವರು ರ್ಚಿಯಸಿದರು.
ರ್ಮೆರ್ಥನ್ ಮಹಿಳಯ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ಅಕಯಡೆಮಿ, ಮ್ಲಭ್್ತ್ ತಯಾಂತಿ್ಕ ತ್ರಬೇತಿ ಶಯಲರ್ ನವಿೇಕರಣ ಮತ್ುು ಮ್ಯಾನ್ಯಾರ್
ಇನ್ಸಿಟಟ್್ಾಟ್ ಆಫ್ ಇನಫಮೆೇಯರ್ನ್ ಟೆಕಯುಲಜಿರ್ಾಂತ್ಹ ಯೇಜನೆಗಳಗೆ ದ್ವೇರ್ಯಕಯಲ್ಲೇನ ಸ್ುಸಿಥರತೆರ್ನುು ಒದಗಿಸ್ುವ
ಕ್ಮಗಳಾಂತ್ಹ ಹೆ್ಸ್ ಉಪಕ್ಮಗಳ ಕುರಿತ್ು ಅವರು ಆರಾಂಭಿಕ ಅಭಿಪಯ್ರ್ಗಳನುು ವಿನಮರ್ ಮ್ಯಡಿಕ್ಾಂಡರು.
2021 ರ ಮೊದಲ ತೆ್ೈಮ್ಯಸಿಕದಲ್ಲಾ ರಯಖೈನ್ ರಯಜಾದಲ್ಲಾ ಸಿಟೆಿ ಬಾಂದರಿನ ಕಯಯಯಯರ್ರಣೆರ್ತ್ು ಕಲಸ್ ಮ್ಯಡಲು
ಅವರು
ಒಪಿಪದರು.
ರಯಖೈನ್ ರಯಜಾ ಅಭಿವೃದ್ವಿ ಕಯರ್ಯಕ್ಮ (ಆರ್ಎಸ್ಡಿಪಿ) ದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಾ ಸಯಕರ್ುಟ ಪ್ಗತಿರ್ನುು ಎರಡ್

ಕಡೆರ್ವರು ಗಮನಸಿದರು ಮತ್ುು ಕೌಶಲಾ ತ್ರಬೇತಿ ಕೇಾಂದ್ವನುು ಸಯಥಪಿಸ್ುವುದು ಸೇರಿದಾಂತೆ ಕಯರ್ಯಕ್ಮದ ಹಾಂತ್
III ರ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಾ ಅಾಂತಿಮ ಯೇಜನೆಗಳನುು ಪ್ಸಯುಪಿಸಿದರು. ಭೇಟಿರ್ ಸ್ಮರ್ದಲ್ಲಾ, ಆರ್ಎಸ್ಡಿಪಿ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಾ
ಕೃಷಿ ಯಯಾಂತಿ್ೇಕರಣವನುು ನವಿೇಕರಿಸ್ುವ ಯೇಜನೆ ಒಪಪಾಂದಕೂ ಸ್ಹಿ ಹಯಕಲಯಯಿತ್ು. ರಯಖೈನ್ ರಯಜಾಕೂ
ಸ್ಥಳಯಾಂತ್ರಗೆ್ಾಂಡ ವಾಕ್ರುಗಳ ಸ್ುರಕ್ಷತ್, ಸ್ುಸಿಥರ ಮತ್ುು ತ್ಿರಿತ್ ಮರಳುವಿಕರ್ನುು ಖ್ಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ್ಳಳಲು ಭಯರತ್ದ
ಬಾಂಬಲವನುು ಎಫ್ಎಸ್ ತಿಳಸಿದ.
ಎರಡ್ ಕಡೆರ್ವರು ತ್ಮಾ ಗಡಿ ಪ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಾ ಸ್ುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ುು ಸಿಥರತೆರ್ ನವಯಹಣೆ ಕುರಿತ್ು ರ್ಚಿಯಸಿದರು ಮತ್ುು
ಆಯಯ ಪ್ದೇಶಗಳನುು ಪರಸ್ಪರ ವಿರ್ೇಧಿ ರ್ಟ್ುವಟಿಕಗಳಗೆ ಬಳಸ್ಲು ಅನುಮತಿಸ್ದ್ವರುವ ಪರಸ್ಪರ ಬದಿತೆರ್ನುು
ಪುನರುರ್ಿರಿಸಿದರು. ಭಯರತಿೇರ್ ದಾಂಗೆಕ್ೇರರ 22 ಕಯರ್ಯಕತ್ಯರನುು ಭಯರತ್ಕೂ ಹಸಯುಾಂತ್ರಿಸಿದದಕಯೂಗಿ ಭಯರತ್ದ
ಕಡೆರ್ವರು ಮ್ಯಾನ್ಯಾರ್ಗೆ ಮೆರ್ುಿಗೆ ವಾಕುಪಡಿಸಿದಯದರ.
ಚಿನ್ ರಯಜಾದ ಬೈನುಾ/ಸ್ಸಿಯಚೌಕ್ನಲ್ಲಾ ಗಡಿ ಹಯಾಟ್ ಸೇತ್ುವೆ ನಮ್ಯಯಣಕಯೂಗಿ ಭಯರತ್ವು 2 ಮಿಲ್ಲರ್ನ್ ಡಯಲರ್
ಅನುದಯನವನುು ಘ್ೇಷಿಸಿತ್ು, ಇದು ಮಿಜೆ್ೇರಯಾಂ ಮತ್ುು ಮ್ಯಾನ್ಯಾರ್ ನಡುವೆ ಆರ್ಥಯಕ ಸ್ಾಂಪಕಯವನುು ಹೆಚಿಿಸ್ುತ್ುದ.
31 ಮ್ಯರ್ಚಯ 2021 ರವರಗೆ ಮ್ಯಾನ್ಯಾರ್ನಾಂದ ಆಮದು ಮ್ಯಡಿಕ್ಳಳಲು 1.5 ಲಕ್ಷ ಟ್ನ್ ಉರಯದ್ (ವಿಗ್ಯು
ಮುಾಂಗೆ್) ಕ್ೇಟ್ಯ ಘ್ೇಷಿಸ್ಲಯಯಿತ್ು. ಮೆೈಟೊೈನ್ಯದಲ್ಲಾನ ಸಯಫೆಟಿೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ವಿ ಮತ್ುು ತ್ರಬೇತಿರ್ಲ್ಲಾನ
ಶ್್ೇರ್ಠತೆರ್ ಕೇಾಂದ್ವನುು ವಯಸ್ುವಿಕವಯಗಿ ಉದಯಾಟಿಸ್ಲಯಯಿತ್ು. ಮ್ಯಾನ್ಯಾರ್ನ ವಿದೇಶಯಾಂಗ ವಾವಹಯರಗಳ
ಸ್ಚಿವಯಲರ್ದ ಖಯರ್ಾಂ ಕಯರ್ಯದರ್ಶಯ ರ್ು ಸ್ೇ ಹಯನ್ ರವರ್ಾಂದ್ವಗೆ ಎಫ್ಎಸ್ ರವರು ನ್ಯಯ್ ಪೈ ಟ್ಯ
ಎಾಂಬಲ್ಲಾನ ರಯರ್ಭಯರ ಸ್ಾಂಪಕಯ ಕರ್ಚೇರಿರ್ನುು ಉದಯಾಟಿಸಿದರು.
2016 ರ ಭ್್ಕಾಂಪದಲ್ಲಾ ಹಯನಗೆ್ಳಗ್ಯದ ಬಗ್ಯನ್ ಪಗೆ್ೇಡಯಗಳ ದುರಸಿು ಮತ್ುು ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣೆ ಸೇರಿದಾಂತೆ ಸಯಾಂಸ್ೂೃತಿಕ
ಪರಾಂಪರರ್ ಸ್ಾಂರಕ್ಷಣೆರ್ಲ್ಲಾ ಭಯರತಿೇರ್ ನೆರವುಗ್ಯಗಿ ಮ್ಯಾನ್ಯಾರ್ ಕಡೆರ್ವರು ಮೆರ್ುಿಗೆ ವಾಕುಪಡಿಸಿದರು. ಅವರ
100ನೆೇ ಮರಣ ವಯಷಿಯಕ್ೇತ್ಿವದ ನೆನಪಿಗ್ಯಗಿ ಮ್ಯಾಾಂಡಲನಲ್ಲಾ ಲ್ೇಕಮ್ಯನಾ ತಿಲಕ್ ರವರ ಬಸ್ಟ ಅನುು
ಸಯಥಪಿಸ್ುವ ಯೇಜನೆಗಳನುು ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು ರ್ಚಿಯಸಿದವು, ಏಕಾಂದರ ಅವರು ಮ್ಯಾಂಡಲ ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲಾದಯದಗ
ಲ್ೇಕಮ್ಯನಾ ತಿಲಕ್ ರವರು ಭ್ಗವದ್ವೆೇತೆರ್ ನರ್ಪಣೆಯಯದ ಗಿೇತಯ ರಹಸ್ಾವನುು ಬರದ್ವದಯದರ. ರ್ಚಿಯಸಿದ
ಸ್ಾಂಸ್ೂೃತಿರ್ಲ್ಲಾ
ಸ್ಹಕಯರದ
ಇತ್ರ
ಕ್ಷೇತ್್ಗಳಲ್ಲಾ
ಭಯರತಿೇರ್
ಮಹಯಕಯವಾಗಳನುು
ಬಮಿೇಯಸ್
ಭಯಷೆಗೆ
ಅನುವಯದ್ವಸ್ಲಯಗಿದ.
21ನೆೇ ಶತ್ಮ್ಯನದ ಪಯಾಾಂಗ್ಯಾಾಂಗ್ ಶಯಾಂತಿ ಸ್ಮೆಾೇಳನದ ನ್ಯಲೂನೆೇ ಸ್ಭರ್ನುು ರ್ಶಸಿಿಯಯಗಿ ನಡೆಸಿದದಕಯೂಗಿ
ಎಫ್ಎಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಾರ್ ಅನುು ಅಭಿನಾಂದ್ವಸಿತ್ು ಮತ್ುು ಮ್ಯಾನ್ಯಾರ್ ತ್ನು ಪ್ಜಯಪ್ಭ್ುತ್ಿ ಪರಿವತ್ಯನೆಗ್ಯಗಿ ಸ್ಹಯರ್
ಮ್ಯಡಲು ಸಯಾಂವಿಧಯನಕತೆ ಮತ್ುು ಫೆಡರಲ್ಲಸ್ಾಂನಲ್ಲಾನ ಅನುಭ್ವಗಳನುು ಹಾಂಚಿಕ್ಳಳಲು ಭಯರತ್ದ ನರಾಂತ್ರ
ಬಾಂಬಲವನುು ನೇಡುವುದಯಗಿ ಭ್ರವಸ ನೇಡಿದರು.
ಕಳೆದ ಕಲವು ವರ್ಯಗಳಲ್ಲಾ, ಎರಡು ದೇಶಗಳು ದ್ವಿಪಕ್ಷೇರ್ ಸ್ಾಂಬಾಂರ್ಗಳಲ್ಲಾ ಶಯಾರ್ನೇರ್ ಪ್ಗತಿರ್ನುು ಸಯಧಿಸಿವೆ
ಮತ್ುು ತೆೈಲ ಹಯಗ್ ಅನಲ ಮತ್ುು ವಿದುಾತ್, ಮ್ಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ುು ಔರ್ಧಿೇರ್ ಉತ್ಪನುಗಳಲ್ಲಾ ಹೆ್ಸ್
ಹ್ಡಿಕಗಳು ಸೇರಿದಾಂತೆ ಸ್ಹಕಯರದ ಹೆ್ಸ್ ಮ್ಯಗಯಗಳನುು ಅನೆಿೇಷಿಸಿವೆ. ಭಯರತಿೇರ್ ಪವರ್ ಗಿ್ಡ್ ಮತ್ುು
ಮ್ಯಾನ್ಯಾರ್ ಗಿ್ಡ್ ನಡುವೆ ಹೆೈ ಕಪಯಸಿಟಿ ಹೆೈ ವೆೊೇಲಟೇಜ್ ಗಿ್ಡ್ ಇಾಂಟ್ರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸಯಥಪಿಸ್ಲು ಎರಡ್
ಕಡೆರ್ವರು ರ್ಚಿಯಸ್ುತಿುದಯದರ. ಈಶಯನಾ ರಯಜಾಗಳು ಮತ್ುು ಮ್ಯಾನ್ಯಾರ್ ನಡುವಿನ ಕಡಿಮೆ ವೆೊೇಲಟೇಜ್ ರೇಡಿರ್ಲ್
ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಾಂಪಕಯಗಳ ಕುರಿತ್ು ರ್ರ್ಚಯಗಳು ಸ್ಹ ಪ್ಗತಿ ಸಯಧಿಸಿವೆ. ಕಡಲ ವಲರ್ ಮತ್ುು ವಿಪತ್ುು ನವಯಹಣೆರ್ಲ್ಲಾ
ಸ್ಹಕಯರವನುು ಹೆಚಿಿಸ್ಲಯಗಿದ. ಎರಡ್ ದೇಶಗಳು ವಿವಿರ್ ಪಯ್ದೇರ್ಶಕ ಮತ್ುು ಬಹುಪಕ್ಷೇರ್ ವೆೇದ್ವಕಗಳಲ್ಲಾ
ಸ್ಹಕಯರವನುು ಮುಾಂದುವರಸಿದ. ಭ್್ ಗಡಿ ದಯಟ್ುವ ಒಪಪಾಂದವನುು ರ್ಶಸಿಿಯಯಗಿ ಅನುಷ್ಯಠನಗೆ್ಳಸ್ುವುದು
ಮತ್ುು ಭಯರತ್-ಮ್ಯಾನ್ಯಾರ್-ಥೈಲಯಾಾಂಡ್ ತಿ್ಪಕ್ಷೇರ್ ಮೊೇಟ್ಯರು ವಯಹನಗಳ ಒಪಪಾಂದದಲ್ಲಾ ನಡೆರ್ುತಿುರುವ
ರ್ರ್ಚಯಗಳು ಮುಾಂತಯದವುಗಳು ಮುಾಂದುವರಿರ್ುತಿುವೆ.

ಮ್ಯಾನ್ಯಾರ್ಗೆ ಸಿಒಎಎಸ್ ಮತ್ುು ಎಫ್ಎಸ್
ದ್ವಿಪಕ್ಷೇರ್
ಸ್ಾಂಬಾಂರ್ಗಳಲ್ಲಾ
ಆವೆೇಗವನುು

ರವರ ಭೇಟಿರ್ು ಎರಡ್
ಉಳಸಿಕ್ಳಳಲು
ಹೆಚಿಿನ

ದೇಶಗಳು ತ್ಮಾ ವಿಸ್ುರಿಸ್ುತಿುರುವ
ಆದಾತೆರ್ನುು
ಪ್ತಿಬಾಂಬಸ್ುತ್ುವೆ.

ನವದಹಲ್ಲ
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