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ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2022 

 

BIMSTEC ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿದ ೇಶಾಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ಸಚಿವ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಯ (ಪ್ೂವ್ಯ), ರ್ಶರೇ 
ಸೌರಭ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಆಹಾಿನದ ಮೇರ ಗ  22-25 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ರವ್ರ ಗ  ರ್ಶರೇ ಟ ನ್ವಿನ್ ಲ ಕ ಫ ಲ್ ಭಾರತಕ ೆ ಭ ೇಟಿ 

ನ್ವೇಡಿದರು. 

 

2. ಭ ೇಟಿರ್ ಸಾಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕಳ ದ ಸಭ ರ್ಲ್ಲಿ (30 ಮಾರ್ಚಯ 2022) ಅಳವ್ಡಿಸಿಕ  ಾಂಡ BIMSTEC ಚಾರ್ಯರ್ 

ಅಡಿರ್ಲ್ಲ ಿBIMSTEC ಸಾಾಂಸಿಕಿ ವಾಸುುರ್ಶಲ್ಪದ ಬಲ್ವ್ರ್ಯನ  ಮತುು ಹ ಚಿಿನ ಅಭಿವ್ೃದ್ಧರಿ್ ಕುರಿತು ಭ ೇಟಿ ನ್ವೇಡಿದ 

BIMSTEC ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಯಯಾಂದ್ಧಗ  ವಿವ್ರವಾದ ಚಚ ಯಗಳನುು ನಡ ಸಲಾಯಿತು. ರ್ಯೇತ್ಾಪದನ , ವಿಪ್ತುು 
ನ್ವವ್ಯಹಣ , ಕಡಲ್ ಸಹಕಾರ ಮತುು ಇಾಂರ್ನ ರ್ದರತ್  ಸ ೇರಿದಾಂತ್  ಭಾರತದ ನ ೇತೃತಿದ ನ್ವದ್ಧಯಷ್್ ಕ್ ೇತರಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಹಕಾರವ್ನುು ತಿರಿತವಾಗಿ ತ್ ಗ ದುಕ  ಳಳುವ್ುದು ಕುರಿತು ಚಚ ಯಗಳಳ ನಡ ದವ್ು. ಬಡತನ ನ್ವಮ ಯಲ್ನ , ಸಾಂಪ್ಕಯ 

ಮತುು ವಾಯಪಾರ ಮತುು ಹ ಡಿಕ ರ್ ಮ ರು BIMSTEC ಆದಯತ್ ರ್ ಕ್ ೇತರಗಳಲ್ಲ ಿನಡ ರ್ುತ್ತುರುವ್ ಸಹಕಾರ 

ಚರ್ುವ್ಟಿಕ ಗಳನುು ಸಹ ಪ್ರಿರ್ಶೇಲ್ಲಸಲಾಯಿತು. 

 

3. ಸ ಕ ರರ್ರಿ ಜನರಲ್ ಅವ್ರು ಉಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರೇರ್ ರ್ದರತ್ಾ ಸಲ್ಹ ಗಾರರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಯ ಪ್ವ್ರ್ ಮತುು ಸದಸಯ-
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೇರ್ ವಿಪ್ತುು ನ್ವವ್ಯಹಣಾ ಪಾರಧಿಕಾರವ್ನುು ಭ ೇಟಿ ಮಾಡಿದರು ಮತುು ವ್ಲ್ರ್ದ ಪ್ರದ ೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
BIMSTEC ಸಹಕಾರವ್ನುು ಪ್ರಿರ್ಶೇಲ್ಲಸಿದರು. 

 

4. ನವ್ದ ಹಲ್ಲರ್ಲ್ಲಿ ಥ ೈಲಾಯಾಂಡ್, ರ್ ತ್ಾನ್ ಮತುು ಮಾಯನಾಾರ್ ನ ರಾರ್ಭಾರಿಗಳಳ ಮತುು BIMSTEC 
ರಾಜತ್ಾಾಂತ್ತರಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಹಿರಿರ್ ರಾಜತ್ಾಾಂತ್ತರಕರು ಭಾಗವ್ಹಿಸಿದ "ಪಾಲ್ುದಾರಿಕ ಗಳ ಮ ಲ್ಕ 
ಪ್ುನರುಜ್ಿೇವ್ನಗ  ಳಿಸುವ್ ಬ ಳವ್ಣಿಗ -ಬಿಮ ಸ ್ಕ ಪಾತರ" ಎಾಂಬ ರ್ಶೇಷ್ಟ್ಯಕ ರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ೃದ್ಧಿರ್ಶೇಲ್ ರಾಷ್ರಗಳಿಗಾಗಿ 
ಸಾಂಶ  ೇರ್ನ  ಮತುು ಮಾಹಿತ್ತ ವ್ಯವ್ಸ ಿಗಳಳ (RIS) ಆಯೇಜ್ಸಿದದ ಸಾವ್ಯಜನ್ವಕ ಸಾಂವಾದಾತಾಕ ಅಧಿವ ೇಶನದಲ್ಲಿ 
ಅವ್ರು ಭಾಗವ್ಹಿಸಿದರು. 

 

5. ಸ ಕ ರರ್ರಿ ಜನರಲ್ ಡಾ. ರಾಜ ಕುಮಾರ್ ರಾಂಜನ್ ಸಿಾಂಗ್, ವಿದ ೇಶಾಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರ ಮತುು ರ್ಶಕ್ಷಣದ ರಾಜಯ ಸಚಿವ್ 

(MoS) ಅವ್ರನುು 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ರಾಂದು ಭ ೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಾಂದರ್ಯದಲ್ಲ,ಿ ರಾಜಯ ಸಚಿವ್ ವಿರ್ುಯಕುವಾಗಿ 

BIMSTEC ಸ ಕ ರರ್ರಿಯೇಟ ನ ಕಾರ್ಾಯಚರಣ ರ್ ಬಜ ಟ ಗಾಗಿ US$ 1 ಮಿಲ್ಲರ್ನ್ ಚ ಕ ಅನುು ಹಸಾುಾಂತರಿಸಿದರು 
ಕಳ ದ BIMSTEC ಸಭ ರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಂತ್ತರರ್ವ್ರು ಮಾಡಿದ ಘ ೇಷ್ಣ ರ್ ಅನುಸರಣ . 

 



6. BIMSTEC 7 ಸದಸಯ ರಾಷ್ರಗಳನುು (ಬಾಾಂಗಾಿದ ೇಶ, ರ್ ತ್ಾನ್, ಭಾರತ, ಮಾಯನಾಾರ್, ನ ೇಪಾಳ, ರ್ಶರೇಲ್ಾಂಕಾ 

ಮತುು ಥ ೈಲಾಯಾಂಡ್) ಒಳಗ  ಾಂಡಿದ , ಇವ್ುಗಳಳ ಬಾಂಗಾಳ ಕ  ಲ್ಲರಿ್ ಸಮುದರದ ಅಥವಾ ಅವ್ಲ್ಾಂಬಿತವಾಗಿವ . ರ್ಶರೇಲ್ಾಂಕಾ 

ಆಯೇಜ್ಸಿದ ಕ  ನ ರ್ BIMSTEC ಶೃಾಂಗಸಭ ರ್ ಸಾಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಾರ್ಕರು BIMSTEC ಚಾರ್ಯರ್ ಅನುು 
ಅಳವ್ಡಿಸಿಕ  ಾಂಡರು ಮತುು ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು ಹಾಗ  ಅದರ ವಿಕಸನವ್ನುು ಪ್ೂಣಯ-ಪ್ರಮಾಣದ ಪಾರದ ೇರ್ಶಕ ಸಾಂಸ ಿರ್ಾಗಿ 

ಒಾಂದು ವಿರ್ಶಷ್್ವಾದ ಅಾಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇರ್ ಕಾನ ನು ವ್ಯಕಿುತಿದ  ಾಂದ್ಧಗ  ಪ್ೂಣಯಗ  ಳಿಸಿದರು. BIMSTEC ಪಾರದ ೇರ್ಶಕ 

ಸಹಕಾರ ಕಾರ್ಯಸ ಚಿರ್ನುು ಮತುಷ್ು್ ಹ ಚಿಿಸಲ್ು BIMSTEC ಸದಸಯ ರಾಷ್ರಗಳ  ಾಂದ್ಧಗ  ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡಲ್ು 
ಭಾರತವ್ು ಸಾಂಪ್ೂಣಯವಾಗಿ ಬದಿವಾಗಿದ  ಮತುು ಬಾಂಗಾಳ ಕ  ಲ್ಲಿ ಪ್ರದ ೇಶದಲ್ಲ ಿಅಭಿವ್ೃದ್ಧಿ ಮತುು ಆರ್ಥಯಕ ಸಹಕಾರಕಾೆಗಿ 

BIMSTEC ಅನುು ರ  ೇಮಾಾಂಚಕ ಪಾರದ ೇರ್ಶಕ ಸಾಂಸ ಿರ್ಾಗಿ ನ್ವಮಿಯಸಲ್ು ಬದಿವಾಗಿದ . 

 

ನವ ದಕಹಲಿ 

ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2022 

 

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. 

 


