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ಭಾರತ-ಮಂಗ ೋಲಿಯಾ ಜಂಟಿ ಸಹಕಾರ ಸಮಿತಿಯ 7ನೋ ಸಭೆ
ಡಿಸಂಬರ್ 03, 2020
ಭಾರತ-ಮಂಗ ೋಲಿಯಾ

ಜಂಟಿ

ಸಹಕಾರ

ಸಮಿತಿಯ

7ನೋ

ಸಭೆ

03

ಡಿಸಂಬರ್

2020

ರಂದು

ವಿಡಿಯೋ

ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಂಗ್ ಮ ಲಕ ನ್ಡೆಯಿತು. ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ುು ಭಾರತದ ವಿದೋಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಸ್.ಜೈಶಂಕರ್
ಮತುು ಮಂಗ ೋಲಿಯಾದ ಸಚಿವ ಹಾಗ

ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಬಿನಟ್ ಕಾಯಯದರ್ಶಯ ಶ್ರೋಷ್ಠ ರ್ಶರೋ ಎಲ್. ಓಯುನ್-ಎಡೆಯನ್

ಮಾಡಿದರು.
2. ಇಬಬರು ಸಚಿವರು ದ್ವಿಪಕ್ಷೋಯ ಸಹಕಾರದ ಹಲವಾರು ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗೆ ವಾಯಪಕವಾಗಿ ಚಚಿಯಸಿದರು. ಮೋ 2015
ರಲಿಿ ಪರಧಾನ್ ಮಂತಿರ ನ್ರೆೋಂದರ ಮೋದ್ವಯವರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಾಜಯ ಮಂಗ ೋಲಿಯಾ ಭೆೋಟಿಯನ್ುು ಇಬಬರು ಸಚಿವರು
ನನ್ಪಿಸಿಕ ಂಡರು, ಈ ಸಂದರ್ಯದಲಿಿ ಎರಡು ದೋಶಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಸಹಭಾಗಿತಿವನ್ುು ಕಾಯಯತಂತರದ ಸಹಭಾಗಿತಿದ
ಮಟ್ಟಕೆ

ಏರಿಸಲಾಯಿತು.

ಬಟ್ುಲಾೆ

ರವರ

ರಾಜಯ

2019

ರ

ಭೆೋಟಿಯನ್ುು

ಸಪ್ಟಂಬರ್ನ್ಲಿಿ
ಎರಡ

ಮಂಗ ೋಲಿಯಾದ

ಕಡೆಯವರು

ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ

ನನ್ಪಿಸಿಕ ಂಡರು.

ಈ

ರ್ಶರೋ

ಖ್ಲ್ಟಮಾಗಿನ್

ಭೆೋಟಿಗಳು

ದ್ವಿಪಕ್ಷೋಯ

ಸಂಬಂಧ್ಗಳನ್ುು ಮತುು ಹಂಚಿಕಯ ಮೌಲಯಗಳನ್ುು ಹೆಚಿಿಸುವಲಿಿ ಗಮನಾಹಯ ಕ ಡುಗ ನ್ೋಡಿವೆ ಎಂದು ಅವರು
ಗಮನ್ಸಿದರು.
3. ಈ ವಷ್ಯ ಭಾರತ ಮತುು ಮಂಗ ೋಲಿಯಾ ನ್ಡುವೆ ರಾಜತಾಂತಿರಕ ಸಂಬಂಧ್ಗಳ ಸ್ಾಾಪನಯ 65ನೋ ವರ್ಾಯಚರಣೆ
ಎಂದು ಇಬಬರು ಸಚಿವರು ಗುರುತಿಸಿದ್ಾಾರೆ. ವಷ್ಯಗಳಲಿಿ ಎರಡು ದೋಶಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಸಂಬಂಧ್ಗಳು ಗಾಢವಾಗುತುವೆ
ಮತುು ಬಲಗ ಂಡಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ತೃಪಿುಯಿಂದ ಹೆೋಳಿದರು.
4. ರಾಜತಾಂತಿರಕ ಸಂಬಂಧ್ಗಳ

ಸ್ಾಾಪನಯ 65ನೋ ವಾರ್ಷಯಕ ೋತಸವದ ಸಂದರ್ಯದಲಿಿ, ಮಂಗ ೋಲಿಯನ್ ಕಡೆಯ

ಪರವಾಗಿ ಮಂಗ ೋಲ್ ಪ್ ೋಸ್ಟ ವಿಶ್ೋಷ್ ಅಂಚೆ ಚಿೋಟಿಯನ್ುು ನ್ೋಡಿತು. ಹಸುಪರತಿಗಳ ರಾರ್ಷರೋಯ ಅಭಿಯಾನ್ದ
ಅಡಿಯಲಿಿ ಭಾರತ ಸಕಾಯರವು ಮುದ್ವರಸಿರುವ 108 ಸಂಪುಟ್ಗಳಲಿಿ ಬೌದಧ ಅಂಗಿೋಕೃತ ಪಠ್ಯವಾದ ಮಂಗ ೋಲಿಯನ್
ಕಂಜ ರ್ನ್ 25 ಸಂಪುಟ್ಗಳನ್ುು ವಿದೋಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ವಾಸುವಿಕವಾಗಿ ಹಸ್ಾುಂತರಿಸಿದರು.
5. ಇಬಬರು ಸಚಿವರು ಪ್ಾರದೋರ್ಶಕ ಮತುು ಬಹುಪಕ್ಷೋಯ ವೆೋದ್ವಕಗಳಲಿಿ ಎರಡು ದೋಶಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಸಮನ್ಿಯವನ್ುು
ಸಕಾರಾತಮಕವಾಗಿ

ಮೌಲಯಮಾಪನ್

ಮಾಡಿದರು

ಹಾಗ

ಸಂಬಂಧಿತ

ಅಂತರರಾರ್ಷರೋಯ

ವೆೋದ್ವಕಗಳಲಿಿ

ಪರಸಪರ

ಬಂಬಲಿಸುವ ಈ ಸಂಪರದ್ಾಯವನ್ುು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಹ ಒಪಿಪದರು.
6. ಅಂತರರಾರ್ಷರೋಯ

ಸ್ೌರ

ಒಕ ೆಟ್ಕೆ

ಸೋರುವ

ಮಂಗ ೋಲಿಯಾ

ನ್ಧಾಯರವನ್ುು

ಭಾರತದ

ಕಡೆಯವರು

ಸ್ಾಿಗತಿಸಿದರು. ಈ ಉಪಕರಮವು ಭಾರತ, ಮಂಗ ೋಲಿಯಾ ಮತುು ಪರಪಂಚದಲಿಿ ಶುದಧ ಶಕ್ತುಯ ಬಳಕಯನ್ುು
ಉತೆುೋಜಿಸುತುದ ಎಂದು ಎರಡ

ಕಡೆಯವರು ಒಪಿಪಕ ಂಡರು.

7. ರ್ಶೋಘ್ರದಲ್ಿೋ

ಉಲಾನ್ಬತಾರ್ನ್ಲಿಿ

ಆಯುಷ್

ಮಾಹಿತಿ

ಕ ೋಶವನ್ುು

ಸ್ಾಾಪಿಸಲು

ಎರಡ

ಕಡೆಯವರು

ಒಪಿಪದರು. ಭಾರತಿೋಯ ನಾಗರಿಕರಿಗ 'ವಿೋಸ್ಾ ಆನ್ ಆಗಮನ್' ಸ್ೌಲರ್ಯವನ್ುು ಒದಗಿಸಿದಾಕಾೆಗಿ ಮಂಗ ೋಲಿಯಾವನ್ುು
ಭಾರತದ ಕಡೆಯವರು ಪರಶಂಸಿಸಿದರು.
8. COVID-19 ಸವಾಲುಗಳ ಹೆ ರತಾಗಿಯ , ಕಳೆದ ಕಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲಿಿ ಎರಡು ದೋಶಗಳ ನ್ಡುವೆ ಹಲವಾರು
ವಿಶ್ೋಷ್ ವಿಮಾನ್ಯಾನ್ ವಯವಸಾ ಮಾಡಲಾಗಿದುಾ, ಎರಡ

ದೋಶಗಳ ನಾಗರಿಕರು ಆಯಾ ದೋಶಗಳಿಗ ಮರಳಲು ಅವಕಾಶ

ಮಾಡಿಕ ಟಿಟದ್ಾಾರೆ ಎಂದು ಇಬಬರು ಸಚಿವರು ತೃಪಿುಯಿಂದ ಗಮನ್ಸಿದರು. ರ್ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಮಂಗ ೋಲಿಯಾದ್ವಂದ
COVID-19 ಲಸಿಕಯನ್ುು

ಭಾರತದ್ವಂದ

ಸಂರ್ವನ್ೋಯ

ಕುರಿತು

ಸಹಕಾರದ

ಖ್ರಿೋದ್ವಸುವುದು

ಇಬಬರು

ಸಚಿವರು

ಸೋರಿದಂತೆ

COVID-19 ರೆ ಂದ್ವಗ

ಅಭಿಪ್ಾರಯಗಳನ್ುು

ವಿನ್ಮಯ

ವಯವಹರಿಸುವಾಗ
ಮಾಡಿಕ ಂಡರು.

9. ಸಭೆಯಲಿಿ, ಇಬಬರು ಸಚಿವರು ಯುಎಸ್ $1.236 ಬಿಲಿಯನ್ ಲ್ೈನ್ ಕರಡಿಟ್ ಆಯಿಲ್ ರಿಫೈನ್ರಿ ಪ್ಾರಜಕ್ಟಟ ಮತುು
ಯುಎಸ್ $ 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಟ್ಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪ್ೋಯಿ ಸಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ಎಕಸಲ್ನ್ಸ ಇನ್ ಐಸಿಟಿ ಮತುು
ಔಟ ಸೋಸಿಯಂಗ್ ಸೋರಿದಂತೆ ನ್ಡೆಯುತಿುರುವ ಅಭಿವೃದ್ವಧ ಪ್ಾಲುದ್ಾರಿಕ ಯೋಜನಗಳ ಪರಗತಿಯನ್ುು ಪರಿರ್ಶೋಲಿಸಿದರು.
10. 2021 ರಲಿಿ ಭಾರತ-ಮಂಗ ೋಲಿಯಾ ಜಂಟಿ ಸಹಕಾರ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದ್ವನ್ ಸಭೆ ನ್ಡೆಸಲು ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು
ಸಮಮತಿಸಿದವು.
ನ್ವ ದಹಲಿ
ಡಿಸಂಬರ್ 03, 2020

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.

