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ਭਾਰਤ ਅਤ ੇCARICOM ਦ ੇਵਿਦਸੇ਼ ਮਤੰਰੀਆ ਂਦੀ ਬਠੈਕ  

24 ਸਤਬੰਰ, 2022 

1. 23 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨ ੰ ਵਨਊਯਾਰਕ ਵਿਿੱਚ UNGA ਤੋਂ ਛ ਿੱਟ ਭਾਰਤ ਅਤੇ CARICOM ਦੇ 
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆ ਂਦੀ ਚੌਥੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ (EAM) ਡਾ. ਐੱਸ . ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਬੇਵਿਜ਼ 
ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਿਪਾਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਯੋਗ੍ ਈਮਨ ਕੋਰਟਨੇ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਸਵਹ-ਪਰਧਾਨਗ੍ੀ 
ਕੀਤੀ। 

2. ਇਹ ਬੈਠਕ ਸਤੰਬਰ, 2019 ਵਿਿੱਚ UNGA ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ  ਨਵਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 
CARICOM ਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਨੇਤਾਿਾ ਂਨਾਿ ਹੋਈ ਇਵਤਹਾਸਕ ਬੈਠਕ ਦੇ ਫਾਿੋ -ਉਪ ਤੇ ਿਜੋਂ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ  
ਵਿਿੱਚ ਬਾਰਬਾਡਸੋ, ਡੋਵਮਵਨਕਾ, ਬਹਾਮਾਸ, ਗ੍ਰੇਨਾਡਾ , ਗ੍ ਆਨਾ, ਜਮਾਇਕਾ, ਸੇਂਟ ਵਕਟਸ ਅਤੇ ਨੇਵਿਸ, ਸੇਂਟ 
ਵਿਨਸੈਂਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਨਾਡਾਈਨਜ਼, ਵਤਰਨੀਦਾਦ ਅਤੇ ਟੋਬੈਗੋ੍, ਸ ਰੀਨਾਮ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ੍ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆ ਂਨੇ ਵਸ਼ਰਕਤ 
ਕੀਤੀ। 

3. ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦੋਿਾਂ ਪਿੱਖਾ ਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ CARICOM ਦੇਸ਼ਾ ਂਵਿਚਕਾਰ ਸਵਹਯੋਗ੍ ਵਿਿੱਚ ਿਗ੍ਾਤਾਰ 
ਹੋਈ ਤਰਿੱਕੀ 'ਤੇ ਖ ਸ਼ੀ ਪਰਗ੍ਟਾਈ। ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ 2019 ਵਿਿੱਚ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 
CARICOM ਨੇਤਾਿਾਂ ਨਾਿ ਹੋਈ ਬੈਠਕ  ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਐਿਾਨਾ ਂ ਨ ੰ ਿਾਗ੍  ਕਰਨ ਦੀ ਿੀ 
ਸਮੀਵਖਆ ਕੀਤੀ। 

4. ਦੋਿਾਂ ਪਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਆਰਵਥਕ ਬਹਾਿੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਿੱਚ ਰਾਜਨੀਵਤਕ ਜ ੜਾਅ ਨ  ੰ
ਡ ੰਘਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਪਾਰ ਅਤੇ ਵਨਿੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਵਹਯੋਗ੍ ਿਧਾਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਦੋਿਾਂ ਪਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ 
ਭਾਈਿਾਿੀ ਅਤੇ ਸਮਰਿੱਥਾ ਵਨਰਮਾਣ 'ਤੇ ਿੀ ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ CARICOM  ਦੇਸ਼ਾ ਂ
ਦੀਆ ਂਿੋੜਾ ਂਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਸਖਿਾਈ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਮਾਵਹਰਾ ਂਦੇ ਡੈਪ ਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ। 

5. CARICOM ਦੇ ਨੇਤਾਿਾ ਂਨੇ ਕੋਵਿਡ- 19 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰ ਰੀ ਦਿਾਈਆ ਂਅਤੇ ਟੀਵਕਆ ਂਦੀ ਸਪਿਾਈ 
ਰਾਹੀਂ ਵਦਿੱਤੀ ਗ੍ਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨ ੰ ਉਜਾਗ੍ਰ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ। ਦੋਿਾ ਂ
ਪਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਵਹਯੋਗ੍ ਦੇ ਸੰਭਾਿੀ ਖੇਤਰਾ ਂ ਵਜਿੇਂ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਵਸਊਟੀਕਿ, ਰਿਾਇਤੀ ਦਿਾਈਆਂ, 
ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀਈਐਸ ਸਮਰਿੱਥਾ ਵਨਰਮਾਣ, ਸਿੱਵਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਖੇਡਾ ਂਬਾਰੇ ਿੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। 

 



6. ਦੋਿਾਂ ਪਿੱਖਾਂ  ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾ ਂ 'ਤੇ ਚਿੱਿ ਰਹੇ ਸਵਹਯੋਗ੍ 'ਤੇ ਤਸਿੱਿੀ ਪਰਗ੍ਟਾਈ। ਉਹ ਭੋਜਨ 
ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸ ਰਿੱਵਖਆ, ਜਿਿਾਯ  ਤਬਦੀਿੀ ਦਾ ਮ ਕਾਬਿਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਿ-ਨਾਿ ਆਫ਼ਤ ਪਰਬੰਧਨ ਅਤੇ 
ਿਚਕੀਿੇਪਣ ਿਰਗ੍ ੇਆਿਮੀ ਮ ਿੱਵਦਆ ਂ'ਤੇ ਇਕਿੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਈ ਸਵਹਮਤ ਹੋਏ। 

7. ਉਹਨਾ ਂ ਨੇ ਿਿੱਡ ੇ ਅਤੇ ਜੀਿੰਤ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦ ਆਰਾ ਵਨਭਾਈ ਗ੍ਈ ਭ ਵਮਕਾ ਅਤੇ ਇਸਦ ੇ
ਯੋਗ੍ਦਾਨ ਨ ੰ ਉਜਾਗ੍ਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕੜੀ ਿਜੋਂ 
ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਿੋਕ ਪਿੱਧਰੀ  ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸਿੱਵਭਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾ ਂਨ ੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨ ਿਈ 
ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਵਹਮਤ ਹੋਏ। 

8.  ਭਾਰਤ-CARICOM ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆ ਂਦੀ ਚੌਥੀ ਬੈਠਕ ਸਦਕਾ ਦ ਿਿੱਿੇ ਅਤੇ ਆਿਮੀ  ਸੰਦਰਭਾ ਂ
ਵਿਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨ ੰ ਹੋਰ ਡ ੰਘਾ ਕਰਨ ਪਰਤੀ ਦੋਿਾਂ ਪਿੱਖਾ ਂ ਦੀ ਿਚਨਬਿੱਧਤਾ ਰੇਖਾਂਵਕਤ ਹੋਈ। 

ਵਨਊਯਾਰਕ  

23 ਸਤੰਬਰ, 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. 

 


