ద్ైవ పాక్షిక సహకారం పవ 7 వ భారత్-లావ్ జాయింట్ కమిషన్ మీటింగ్
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విదేశాంగ మంత్రి, శ్రీ సలాాన్ ఖుర్షీద్, 8-10 సపె ంబర్, 2013 మధ్య లావ్ పిడిఆర్ దేశమును
పరయటిసు ున్నారు. 9 సపె ంబర్ న ఆయన లావ్ ఉప పిధనని మర్ియు విదేశ్ర మంత్రి ఐన డన.
తొంగ్లౌన్ సిసౌలిత్ తో కలిసి ద్వైపాక్షిక సహకారం పవ 7 వ భారత్-లావ్ జాయింట్ కమిషన్
మీటింగ్ లో పాలగొంటారు. సపె ంబర్ 10 న ఆయన లావ్ ర్ాషె ప
ర త్ర చౌమాాలి సాయశోన్ే ను
మర్ియు పిధనన మంత్రి తొంగ్ిింగ్ తమావోంగ్ ను కలుసాురు.

ఆర్ోజే ఆయన ర్ెండవ

ఆసియన్-భారత్ మేధనవుల న్ెటైర్్ ర్లండ్ టేబుల్ ను పాిరంభిసాురు.
లావ్ పిడిఆర్ లోని మూడు పాింతములలో న్నలుగు నీటి పారుదల పాిజెకెులు అమలుకు
యూఎస్ డనలర్ 30.94 మిలియనౌ కెీడిట్ ల న్
వ ఒపపందం మీద సంతకాలు జర్ిగ్ాయి. నం
బౌన్-2 జల విదుయత్ కేందిము కొరకు ఉదేే శించిన యూఎస్ డనలర్ 35.25 మిలియనౌ మర్ొక
కెీడిట్ ల న్
వ ఇపుడు థనశాల-లకాివ్ విదుయత్ సరఫర్ా ల న
వ ౌ ను పంచటానికి వీలుగ్ా మార్ాారు.
పవ పాిజెకెులు లావ్ పిడిఆర్ లో సామాజిక మర్ియు ఆర్ిిక వికాసానికి దోహదపడతనయి.
జాయింట్ కమిషన్ మీటింగ్ లో ఇదే రు మంతరిలు ద్వైపాక్షిక సంబంధనలలో అభివృదధి పవ
తృపిు ని వయకు ం చేశారు మర్ియు గడచిన సంవతిర్ాలలో ర్ెండు దేశాల మధ్య సహకారం ఇంకా
భాగసాైమయం పరసపర లాభానిా పంచనయని గురుు చేసుకున్నారు. జల నిరైహణ లో, నీటి
పారుదల విషయాలలో, విదుయత్ ఉతపత్రు , సరఫర్ా మర్ియు కెపాసిటీ బిలిి ంగ్ రంగములలో
లావ్ పిడిఆర్ కు సహాయానిా అందధంచటానికి భారత్ తన సంసిదితను పునరుధ్నొటించిందధ.
భారత్ యొక్ సాఫ్ె ్ కెీడిట్ మర్ియు గ్ాీంట్ పాిజెకెులు లావ్ పిడిఆర్ లో భారత దేశం
మర్ియు భారత దేశ ఉతపతర
ు లను మర్ింత కనబడేలా చేశాయి.

ద్వైపాక్షిక సంబంధనలకు మర్ింత బలం ఇవైటానికి అగ్ిీకలార్, రక్షణ, ఐసిటి, సంస్ృత్ర,
విదయ, ఆర్ోగయ శాఖ, వాయపార మర్ియు పటటెబడులలో పంపొందధంపు వంటి అంశాలు
ముఖయమన
ై విగ్ా ర్ెండు దేశాల మంతరిలు గుర్ిుంచనరు.

ర్ెండు దేశాల మధ్య పిజల

సంబంధనలు పంపుకు, శిక్షణ మర్ియు సా్లర్ షిప్ అవకాశాలు, వాయపార మర్ియు
పటటెబడులలో పవైవట్
ే రంగ పివేశము మర్ియు ఆర్ోగయ విదనయ రంగ్ాల గుర్ించి అన్ేక కొతు
నిరణయాలు తీసుకున్నారు.
పరసపర ఆసకిు కలిగ్ిన అన్ేక ద్వైపాక్షిక, పాింతీయ మర్ియు అంతర్ాాతీయ విషయాల మీద
ఇదే రు మంతరిలు తమ అభిపాియాలను వెలౌడించుకున్నారు.

ఆసియాన్ మర్ియు

బహుపాక్షిక విషయాల మీద సమనైయం బలోపేతం చేయాలని వారు అంగ్షకర్ించనరు.
అంతర్ాాతీయముగ్ా ఉనాత సాాయి లో రూపు దధదే ుకొంటటనా నలందన యూనివర్ిిటీ కి లావ్
ఆర్ిిక సహాయానిా అందధసు ుందధ. యూఎన్ మర్ియు ఇతర బహుపాక్షిక విషయాలలో భారత్
తమ సపోర్ె ను లావ్ పునరుధ్నొటించిందధ.
ఇండియా లో జర్ిగ్ే జాయింట్ కమిషన్ యొక తరువాత్ర మీటింగుకు ర్ావసిందధగ్ా శ్రీ సలాాన్
ఖుర్షీద్ లావ్ పిడిఆర్ విదేశ్ర మంత్రిని ఆహాైనించనరు.
వెంత్రయాన్
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