
ద్వై పాక్షకి సహకారం ప వ 7 వ భారత్-లావ్ జాయింట్ కమిషన్ మీటంిగ్ 

  

స ప ె ంబర్ 9, 2013 

  

విదేశాంగ మంత్ర,ి శీ్ర సలాాన్ ఖుర్షీద్, 8-10 స ప ె ంబర్, 2013 మధ్య లావ్ ప ిడి ఆర్ దేశమును 
పరయటిసుు న్నారు.  9 స ప ె ంబర్ న ఆయన లావ్ ఉప పధినని మరి్యు విదేశ్ర మంత్ర ిఐన డన. 
తొంగ్లౌ న్ ససిౌలిత్ తో కలిసి ద్వైపాక్షిక సహకారం ప వ 7 వ భారత్-లావ్ జాయింట్ కమిషన్ 
మీటింగ్ లో పాలగొ ంటారు.  స ప ె ంబర్ 10 న ఆయన లావ్ ర్ాషెరపత్ర చౌమాాలి సాయశోన్ే ను 
మరి్యు పధినన మంత్రి తొంగి్ింగ్ తమావోంగ్ ను కలుసాు రు.  ఆర్ోజే ఆయన రె్ండవ 
ఆసియన్-భారత్ మేధనవుల న్టెైర్్ ర్లండ్ టబేుల్ ను పాిరంభిసాు రు. 
  

లావ్ ప ిడ ిఆర్ లోని మూడు పాింతములలో న్నలుగు నీట ి పారుదల పాిజెకుె లు అమలుకు 
యూ ఎస్ డనలర్ 30.94 మిలియనౌ కీెడిట్ ల వన్ ఒపపందం మీద సంతకాలు జర్ిగ్ాయి.  నం 
బౌన్-2 జల విదుయత్ కేందిము కొరకు ఉదేేశించిన యూ ఎస్ డనలర్ 35.25 మిలియనౌ మర్ొక 
కీెడిట్ ల వన్ ఇపుడు థనశాల-లకాివ్ విదుయత్ సరఫర్ా ల వనౌను ప ంచటానికి వీలుగ్ా మార్ాారు.  
ప వ పాిజెకుె లు లావ్ ప ిడ ిఆర్ లో సామాజిక మరి్యు ఆరిి్క వికాసానికి దోహదపడతనయి. 

  

జాయింట్ కమిషన్ మీటింగ్ లో ఇదేరు మంతరిలు ద్వైపాక్షిక సంబంధనలలో అభివృదధి  ప వ 
తృపిుని వయకుం చేశారు మరి్యు గడచిన సంవతిర్ాలలో రె్ండు దేశాల మధ్య సహకారం ఇంకా 
భాగసాైమయం పరసపర లాభానిా ప ంచనయని గురుు  చేసుకున్నారు.  జల నిరైహణ లో, నీట ి
పారుదల విషయాలలో, విదుయత్ ఉతపత్రు , సరఫర్ా మరి్యు కెపాసటి ీ బిలిింగ్ రంగములలో 
లావ్ ప ిడి ఆర్ కు సహాయానిా అందధంచటానికి భారత్ తన సంసిదితను పునరుధ్నొ టించిందధ.  
భారత్ యొక్ సాఫె్ ్ కీెడిట్ మరి్యు గ్ాీ ంట్ పాిజెకుె లు లావ్ ప ిడి ఆర్ లో భారత దేశం 
మరి్యు భారత దేశ ఉతపతరు లను మరి్ంత కనబడేలా చేశాయి. 

  



ద్వైపాక్షిక సంబంధనలకు మరి్ంత బలం ఇవైటానికి అగీి్కలార్, రక్షణ, ఐ స ిట,ి సంస్ృత్ర, 
విదయ, ఆర్ోగయ శాఖ, వాయపార మరి్యు ప టటె బడులలో ప ంపొందధంపు వంటి అంశాలు 
ముఖయమ నైవిగ్ా రె్ండు దేశాల మంతరి లు గురి్ుంచనరు.  రె్ండు దేశాల మధ్య పజిల 
సంబంధనలు ప ంపుకు, శిక్షణ మరి్యు సా్లర్ షిప్ అవకాశాలు, వాయపార మరి్యు 
ప టటె బడులలో ప వైవటే్ రంగ పివేశము మరి్యు ఆర్ోగయ విదనయ రంగ్ాల గురి్ంచి అన్ేక కొతు  
నిరణయాలు తీసుకున్నారు.   
  

పరసపర ఆసకిు కలిగి్న అన్ేక ద్వైపాక్షిక, పాింతీయ మరి్యు అంతర్ాా తీయ విషయాల మీద 
ఇదేరు మంతరిలు తమ అభిపాియాలను వెలౌడించుకున్నారు.   ఆసయిాన్ మరి్యు 
బహుపాక్షిక విషయాల మీద సమనైయం బలోపేతం చేయాలని వారు అంగ్షకరి్ంచనరు.  
అంతర్ాా తీయముగ్ా ఉనాత సాా యి లో రూపు దధదుే కొంటటనా నలందన యూనివర్ిిటీ కి లావ్ 
ఆరిి్క సహాయానిా అందధసుు ందధ.  యూ ఎన్ మరి్యు ఇతర బహుపాక్షకి విషయాలలో భారత్ 
తమ సపోరె్ ను లావ్ పునరుధ్నొ టించిందధ. 
  

ఇండియా లో జర్ిగే్ జాయింట్ కమిషన్ యొక  తరువాత్ర మీటింగుకు ర్ావసిందధగ్ా శీ్ర సలాాన్ 
ఖుర్షీద్ లావ్ ప ిడ ిఆర్ విదేశ్ర మంత్రిని ఆహాైనించనరు. 
  

వెంత్రయాన్  
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