
India-CARICOM Foreign Ministers’ Meeting 
September 24, 2022 
 

ഇന്ത്യ-കാരികകാോം വികേശകാരയ മന്ത്ന്ത്ിമാരുടെ ക ാഗോം 

ടെപ്റ്റോംബർ 24, 2022 

1.2022 ടെപ്റ്റോംബർ 23-ന് ന്യൂക ാർക്കിൽ  ുഎൻജിഎ ുടെ ഭാഗമാ ി 
ന്ാലാമത് ഇന്ത്യ-കാരികകാോം വികേശകാരയ മന്ത്ന്ത്ിമാരുടെ ക ാഗോം ന്െന്നു. 
വികേശകാരയ മന്ത്ന്ത്ി (ഇഎഎോം) ക ാ. എസ്. ജ ശങ്കറുോം ടബലീസ് 
വികേശകാരയ, വികേശ വയാപാര, കുെിക റ മന്ത്ന്ത്ി ാ  എമൺ 
കകാർട്ടകന് ുോം ക ാഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. 

2. 2019 ടെപ്റ്റോംബറിൽ  ുഎൻജിഎ ുടെ ഭാഗമാ ി കാരികകാോം 
രാജയങ്ങളിടല കന്താക്കളുമാ ി ന്ത്പധ്ാന്മന്ത്ന്ത്ി ന്ത്ശീ ന്കരന്ത്ര കമാേി ന്െത്തി  
ചരിന്ത്തപരമാ  കൂെിക്കാഴ്ച ുടെ തുെർച്ച ാ ിരുന്നു ഈ കൂെിക്കാഴ്ച. 
ബാർബക ാസ്, ട ാമിന്ിക്ക, ബഹാമസ്, ടന്ത്ഗന്   , ഗ ാന്, ജമമക്ക, ടെന്് 
കിറസസ് ആൻഡ് ടന്വിസ്, ടെന്് വിൻടെന്് ആൻഡ് ന്ത്ഗകന്മ ൻസ്, 

ന്ത്െിന്ി ാഡ് ആൻഡ് ടൊബാകഗാ, െുരിന്ാോം എന്നിവിെങ്ങളിടല 
ബഹുമാന്ടെട്ട വികേശകാരയ മന്ത്ന്ത്ിമാർ പടങ്കെുത്തു. 

3. കൂെിക്കാഴ്ച ിൽ, ഇന്ത്യ ുോം കാരികകാോം രാജയങ്ങളുോം തമ്മിലുള്ള 
െഹകരണത്തിടല സ്ഥിരമാ  പുകരാഗതി ിൽ ഇരുപക്ഷവുോം െകന്ത്ാഷോം 
ന്ത്പകെിെിച്ചു. 2019-ൽ കാരികകാോം കന്താക്കളുമാ ി ന്ത്പധ്ാന്മന്ത്ന്ത്ി ന്കരന്ത്ര 
കമാേി ന്െത്തി  കൂെിക്കാഴ്ച ിൽ ന്െത്തി  ന്ത്പഖ്യാപന്ങ്ങളുടെ 
ന്െത്തിെുോം അവർ അവകലാകന്ോം ടചയ്തു. 

4. മഹാമാരിയ്ക്കസ കശഷമുള്ള ൊമ്പത്തിക വീടെെുക്കലിന്ടറ 
പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാന്ത്രീ  ഇെടപെലുകടള 
ആഴത്തിലാക്കുന്നതിടന്ക്കുറിച്ചുോം വയാപാരോം, ന്ികക്ഷപോം, െഹകരണോം 
എന്നിവ വർദ്ധിെിക്കുന്നതിടന്ക്കുറിച്ചുോം ഇരുപക്ഷവുോം ചർച്ച ന്െത്തി. 
കാരികകാോം രാജയങ്ങളുടെ ആവശയകതട  അെിസ്ഥാന്മാക്കി, ന്ത്പകതയക 
പരിശീലന് കകാഴ്െുകൾ, വിേഗ്ധ്രുടെ ട പയൂകട്ടഷൻ എന്നിവ 
ഉൾടെടെ ുള്ള വികെന് പങ്കാളിത്തടത്തക്കുറിച്ചുോം കശഷി 
വർദ്ധിെിക്കുന്നതിടന്ക്കുറിച്ചുോം ഇരുപക്ഷവുോം ചർച്ച ടചയ്തു. 

5. അവശയ മരുന്നുകളുടെ ുോം വാക്െിന്ുകളുടെ ുോം വിതരണത്തിലൂടെ 
ന്ത്പകെിെിച്ച കകാവിഡ് 19 മഹാമാരി ുടെ കാലത്തസ ഇന്ത്യ ുടെ 
ഐകയോർഢ്യോം കാരികകാോം കന്താക്കൾ അോംഗീകരിക്കുക ുോം ന്രി 
അറി ിക്കുക ുോം ടചയ്തു. ആകരാഗയോം, ഫാർമെയൂട്ടിക്കൽസ്, പരമ്പരാഗത 
മരുന്നുകൾ, ഐെി, ഐെിഇഎസ് കശഷി വർദ്ധിെിക്കൽ, െോംസ്കാരോം, 

കാ ികോം തുെങ്ങി  െഹകരണ ൊധ്യതകടളക്കുറിച്ചുോം ഇരുപക്ഷവുോം 
ചർച്ച ടചയ്തു. 



6. അന്ത്ാരാന്ത്ര കവേികളിൽ ന്െന്നുടകാെിരിക്കുന്ന െഹകരണത്തിൽ 
ഇരുപക്ഷവുോം െോംതൃപ്റ്തി കരഖ്ടെെുത്തി. ഭക്ഷയ-ഊർജ്ജ െുരക്ഷ, 

കാലാവസ്ഥാ വയതി ാന്ോം, േുരന്ത്ന്ിവാരണോം, ന്ത്പതികരാധ്ോം തുെങ്ങി  
ആകഗാള വിഷ ങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ചസ ന്ത്പവർത്തിക്കാൻ അവർ െമ്മതിച്ചു. 

7. ഇന്ത്യ ുോം കരീബി ൻ കമഖ്ല ുോം തമ്മിലുള്ള ൌഹൃേത്തിന്ടറ 
ശാശവതമാ  കണ്ണി ാ ി തുെർന്നുോം ന്ത്പവർത്തിക്കുന്ന വിശാലവുോം 
ഊർജെവലവുമാ  ഇന്ത്യൻ ന്ത്പവാെികൾ വഹിച്ച പങ്കിടന് ുോം 
െോംഭാവന്കടള ുോം അവർ എെുത്തുകാട്ടി. ജന്ങ്ങളുമാ ുള്ള െമ്പർക്കവുോം 
ൊോംസ്കാരിക ബന്ധങ്ങളുോം കൂെുതൽ ശക്തിടെെുത്തുന്നതിന്ാ ി 
ന്ത്പവർത്തിക്കാൻ അവർ െമ്മതിച്ചു. 

8. ന്ാലാമടത്ത ഇന്ത്യ-കാരികകാോം വികേശകാരയ മന്ത്ന്ത്ിമാരുടെ കൂെിക്കാഴ്ച, 

ഉഭ കക്ഷി, ആകഗാള െരർഭങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ ബന്ധോം കൂെുതൽ 
ആഴത്തിലാക്കാന്ുള്ള ഇരുപക്ഷത്തിന്ടറ ുോം ന്ത്പതിബദ്ധതയ്ക്കസ 
അെിവര ിെുന്നു. 

ന്യൂക ാർക്കസ 

ടെപ്റ്റോംബർ 23, 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. 

 


