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ન્યુયોર્કમા ં23 સપ્ટેમ્બર 2022 ના ંરોજ સંયુક્ત રાષ્ટ્રની સામાન્ય સભાના ંઅવકાશમાં 4થી ભારત-

CARICOM વિદેશ મંત્રીઓની મીટિંગ યોજવામાં આવી હતી. ભારતનાં વિદેશ મંત્રી ડૉ. એસ. જયશંકર અને 
બેલિઝનાં વિદેશી બાબતો, વિદેશ વ્યાપાર અને ઇમિગ્રેશનનાં મંત્રી માનનિય ઇમોન કોર્ટેને દ્વારા આ 
મીટિંગની સહ-અધ્યક્ષતા કરવામાં આવી હતી. 
 

2. આ મીટિંગ સપ્ટેમ્બર 2019 મા ંસંયુક્ત રાષ્ટ્રની સામાન્ય સભાનાં અવકાશમાં CARICOM દેશોના ં
નેતાઓ સાથેની વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીની ઐતિહાસિક મીટિંગનું અનુસરણ હતી. આ મીટિંગમા ં
બાર્બાડોઝ, ડોમિનિકા, બહામાસ, ગ્રેનાડા, ગુયાના, જમૈકા, જમૈકા, સંેટ કિટ્સ એન્ડ નેવિસ, સંેટ વિન્સેન્ટ 
એન્ડ ગ્રેનેડાઇન્સ, ટ્રિનિડાડ એન્ડ ટોબેગો, સુરિનામનાં માનનિય વિદેશ મંત્રીઓએ હાજરી આપી હતી. 
 

3. આ મીટિંગ દરમિયાન, બન્ને પક્ષોએ ભારત અને CARICOM નાં દેશો વચ્ચેના ંસહકારમાં એકધારી 
પ્રગતિ પર ખુશી વ્યક્ત કરી હતી. તેઓએ 2019 મા ંCARICOM ના ંનેતો સાથે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર 
મોદીની મીટિંગ દરમિયયાન કરવામાં આવેલી જાહેરાતોના ંઅમલીકરણની પણ સમીક્ષા કરી હતી. 
 

4. બન્ને પક્ષોએ રાજદ્વારી સામેલગીરીઓ ગહન કરવા પર અને મહામારી બાદની આર્થિક રીકવરીનાં 
સંદર્ભમાં વ્યાપાર અને રોકાણ અને સહકાર વધારવા પર ચર્ચાઓ યોજી હતી. બન્ને પક્ષોએ CARICOM 
દેશોની આવશ્યકતાઓનાં આધાર પર જરૂરીયાત મુજબ બનાવેલા અને વિશેષ તાલીમ અભ્યાસક્રમો અને 
નિષ્ણાંતો કાર્યરત કરવા સહિત વિકાસ ભાગીદારી અને ક્ષમતા નિર્માણ પર પણ મનોમંથન કર્યંુ હતુ.ં 
 

5. CARICOM નેતાઓએ જીવનજરૂરી દવાઓ અને રસીઓનાં પૂરવઠા મારફત અભિવ્યક્ત કોવિડ 19 
મહામારી દરમિયાન ભારતની અખંડિતતાનો સ્વિકાર કર્યો હતો અને આભાર માન્યો હતો. બન્ને પક્ષોએ 
આરોગ્ય અને ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, પરંપરાગત ઔષધિઓ, આઇટી અને ITES ક્ષમતા નિર્માણ, સંસ્કૃતિ અને 
ખેલકૂદ જેવા સહકારનાં સંભવિત ક્ષેત્રોની પણ ચર્ચા કરી હતી. 
 

6. બન્ને પક્ષોએ આંતરરાષ્ટ્રિય મંચોમાં પ્રવર્તમાન સહકાર પર સંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. તેઓએ અન્ન અને 
ઊર્જા સુરક્ષા, આબોહવાના ંફેરફારનો સામનો કરવો તેમ જ આફત વ્યવસ્થાપન અને પ્રતિરોધકતા જેવા 
વૈશ્વિક મુદ્દાઓ પર સાથે મળીને કાર્ય કરવા સંમત થયા હતા. 
 

7. તેઓએ ભારત અને કેરેબિયન પ્રાંત વચ્ચે મૈત્રીના ંટકાઉ જોડાણ તરીકે સેવા બજાવવાનું ચાલંુ રાખનાર 
વિશાળ અને વાયબ્રન્ટ ભારતીય સમુદાય દ્વારા ભજવામાં આવેલી ભૂમિકા અને યોગદાનો પર પ્રકાશ પાડ્યો 
હતો. તેઓ લોકોના ંપરસ્પરનાં સંપર્કો અને સાંસ્કૃતિક જોડાણો વધારે મજબૂત કરવા તરફ કાર્ય કરવા સંમત 



થયા હતા. 
 

8. ચોથી ભારત-CARICOM વિદેશ મંત્રીઓની મીટિંગમા ંદ્વિપક્ષીય અને વૈશ્વિક સંદર્ભમા ંતેઓનાં સંબંધો 
વધારે ગહન કરવા તરફની બન્ને પક્ષો તરફની કટિબદ્ધતા પર ભાર મૂક્યો હતો. 
 

ન્યુયોર્ક 

23 સપ્ટેમ્બર, 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. 

 


