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ಏಷಿಯನ್-ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್  ಆಫ್  ಥಂರ್ಕ  ಟಾಯಂರ್ಕ   ನ ಏಳನೆೇ ರ ಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ನ ಸಭೆ 
ಮೇ 13, 2022 

 

ಏಷಿಯನ್-ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್  ಆಫ್  ಥಂರ್ಕ  ಟಾಯಂರ್ಕ   (AINTT) ನ 7ನೆೇ ರ ಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ನ ಸಭೆಯನನು 

ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರ ಸಚಿವ್ರಂದ RIS, ನವ್ದಹಲಿ ಮತ್ನು ಕಾಂಬ ೇಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ ಯಟ್ ಫಾರ್ 

ಕ ೇಆಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪೇಸ್ (CICP) ನಲಿಿ 12-13 ಮೇ 2022 ರಂದನ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರ ಸಚಿವ್ರಂದ 

ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮೇಡ್ನಲಿಿ ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿದ. 

 

2. ಡಾ. ರಾಜ್ಕನಮಾರ್ ರಂಜನ್ ಸ್ಟಂಗ್, ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರ ಮತ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ರಾಜಯ ಸಚಿವ್, ಸಕಾ್ರ. ಭಾರತ್ದ ಮತ್ನು 

ಡಾ. ಕನಂಗ್ ಫ ೇರ್ಕ, ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ನು ಕಾಂಬ ೇಡಿಯಾ ಸಾಮಾಿಜಯದ ಅಂತ್ರರಾಷಿರೇಯ 

ಸಹಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾಯ್ದಶಿ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ 7ನೆೇ AINTT ಅನನು ಉದ್ಾಾಟಿಸ್ಟದರನ. ಹಿರಯ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಸಭೆಯ 

ನಾಯಕರನ / ಅವ್ರ ಪಿತಿನಿಧಿಗಳನ ಮತ್ನು ಏಷಿಯನ್ ಸದಸಯ ರಾಷರಗಳ ರಾಯಭಾರಗಳನ ಸಹ ಅಧಿವೇಶನದಲಿಿ 

ಭಾಗವ್ಹಿಸ್ಟದದರನ. ಕಾಯ್ದಶಿ್ ಫ ೇರ್ಕ ತ್ಮಮ ಭಾಷಣದಲಿಿ ಆರ ೇಗಯ, ಲಸ್ಟಕಗಳನ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವ್ಣೆ ಮತ್ನು 

ಪ ರೈಕ ಸರಪಳಿ ಸ್ಟಿತಿಸಾಿಪಕತ್ವದಂತ್ಹ ಕ್ಷೇತ್ಿಗಳಲಿಿ ಏಷಿಯನ್-ಭಾರತ್ ಸಹಯೇಗವ್ನನು ಬಲಪಡಿಸನವ್ ಅಗತ್ಯವ್ನನು 

ಒತಿುಹೇಳಿದರನ. ರಾಜಯ ಸಚಿವ್ರನ ತ್ಮಮ ಭಾಷಣದಲಿಿ ಆರ ೇಗಯ ಭದಿತೆ, ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಪಾಲನದ್ಾರಕಗಳನ ಮತ್ನು ಹಸ್ಟರನ 

ಮತ್ನು ಸನಸ್ಟಿರ ಚೇತ್ರಕಯಲಿಿ ಸಹಕಾರದ ಪಾಿಮನಖ್ಯತೆಯನನು ಸಾಂಕಾಿಮಿಕ ನಂತ್ರದ ಆಥ್ಕ ಚೇತ್ರಕಗಾಗಿ ಏಷಿಯನ್-

ಭಾರತ್ದ ಸಹಕಾರಕಾಾಗಿ ಪಿಮನಖ್ ಕಾಯ್ಸ ಚಿ ಅಂಶಗಳಾಗಿ ಎತಿು ತೆ ೇರಸ್ಟದರನ. 

 

3. 'ಪ ೇಸ್ -ಕ ೇವಿಡ್-19 ರಕವ್ರ: ಏಷಿಯನ್-ಭಾರತ್ ಪಾಲನದ್ಾರಕಗಾಗಿ ಪಾಿದೇಶಿಕ ಸಹಕಾರ ಕಾಯ್ಸ ಚಿ' ಎಂಬ 

ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ಿೇಕರಸ್ಟದ ಎರಡನ ದ್ನಗಳ ಈವಂಟ್ನಲಿಿ ಎಲಾಿ ಏಷಿಯನ್ ಸದಸಯ ರಾಷರಗಳನ ಮತ್ನು ಭಾರತ್ದ 

ಸ್ಟಪೇಕರ್ಗಳನ ತ್ಮಮ ಅಭಿಪಾಿಯಗಳನನು ಹಂಚಿಕ ಂಡರನ. ಭಾಷಣಕಾರರನ ಸಮರ್್ನಿೇಯ ಚೇತ್ರಕ, ಆರ ೇಗಯದಲಿಿ 

ಸಹಕಾರ, SDGಗಳನ, MSMEಗಳನ, ಸಂಪಕ್ ಮತ್ನು ಪ ರೈಕ ಸರಪಳಿ ಸ್ಟಿತಿಸಾಿಪಕತ್ವದ ಕನರತ್ನ ಅನೆೇಕ ಇತ್ರ 

ವಿಷಯಗಳ ಕನರತ್ನ ಚಚಿ್ಸ್ಟದರನ. ಜಾಗತಿಕ ಆಥ್ಕ ಭ ದೃಶಯದ ಬದಲಾವ್ಣೆಯ ಸಂದಭ್ದಲಿಿ, ವಿದ್ಾವಂಸರನ, ಶಿಕ್ಷಣ 

ತ್ಜ್ಞರನ ಮತ್ನು ಥಂರ್ಕ ಟಾಯಂರ್ಕಗಳನ ಭಾರತ್ ಮತ್ನು ಏಷಿಯನ್ ನಡನವಿನ ಸಂಪಕ್ವ್ನನು ಬಲಪಡಿಸಲನ ಮತ್ನು ಸಹಯೇಗದ 

ಅವ್ಕಾಶಗಳನನು ಗನರನತಿಸಲನ ಹ ಸ ಆಲೆ ೇಚನೆಗಳನನು ನಿೇಡಿವ. 

 

4. ಥಂರ್ಕ ಟಾಯಂರ್ಕಗಳನ, ನಿೇತಿ ನಿರ ಪಕರನ, ವಿದ್ಾವಂಸರನ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ನು ವಾಯಪಾರ ಪಿತಿನಿಧಿಗಳನನು ಒಳಗ ಂಡಿರನವ್ 

ಏಷಿಯನ್-ಭಾರತ್ ರ ಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಅನನು 2009 ರಲಿಿ ಥೈಲಾಯಂಡ್ನಲಿಿ ನಡೆದ 7ನೆೇ ಏಷಿಯನ್-ಭಾರತ್ ಸಭೆಯಲಿಿ 

ಸಹಕಾರದ ಭವಿಷಯದ ದ್ಕ್ಕಾನ ಕನರತ್ನ ಸಕಾ್ರಗಳಿಗ ನಿೇತಿ ಒಳಹರವ್ುಗಳನನು ಒದಗಿಸಲನ ಸಾಿಪಸಲಾಯಿತ್ನ. ವೇದ್ಕಯನ 

ಉತ್ುಮ ಗನಣಮಟ್ಿದ ಸಂಶ ೇಧ್ನಾ ವೇದ್ಕಯಾಗಿ ಕಾಯ್ನಿವ್್ಹಿಸನತ್ುದ ಮತ್ನು ಏಷಿಯನ್-ಭಾರತ್ದ ಕಾಯ್ತ್ಂತ್ಿದ 

ಪಾಲನದ್ಾರಕಯನನು ಮತ್ುಷನಿ ಬಲಪಡಿಸಲನ ದ್ೇರ್ಾ್ವ್ಧಿಯ ದೃಷಿಿಕ ೇನಗಳನನು ಒದಗಿಸನತ್ುದ. AINTT ಯ 

ಕ ನೆಯ ಆರನ ರ ಂಡ್  ಟೇಬಲ್ ಗಳನನು ಕಿಮವಾಗಿ 2012 ರಲಿಿ ನವ್ದಹಲಿ, 2013 ರಲಿಿ ವಿಯಂಟಿಯಾನ್, 2014 

ರಲಿಿ ಹನೆ ೇಯಿ, 2015 ರಲಿಿ ಕ ಲಾಲಂಪುರ್, 2018 ರಲಿಿ ಜಕಾತ್್ ಮತ್ನು 2020 ರಲಿಿ ಬಾಯಂಕಾರ್ಕನಲಿಿ ನಡೆದವ್ು. 

 

ನವ್ ದಹಲಿ 

ಮೇ 13, 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. 

 
 


