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ഇന്ത്യൻ -മംഗ ോളിയ ഗ ോയിന്റ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് ഗകോപ്പഗേഷന്ററേ 7 മത് സഗമ്മളനം  
ഡിസംബർ 03, 2020 

 
1.ഇന്ത്യ മംഗ ോളിയ ഗ ോയിന്റ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് ഗകോപ്പഗേഷന്ററേ 7 മത് സഗമ്മളനം 

2020 ഡിസംബർ 3 നു വിർച്വൽ രീതിയിൽ നടന്നു. ഇന്ത്യയുറട 
വിഗേശകോരയമന്ത്ന്ത്ിയോയ ഗഡോ. എസ  യശങ്കർ, മംഗ ോളിയയുറട മന്ത്ന്ത്ിയും ച്ീഫ് 

കോബിനറ്റ് റസന്ത്കട്ടേിയുമോയ ഓയ്ൻ-എർഡീൻ എന്നിവർ സഗമ്മളനത്തിന്റ 

സംയുക്തമോയി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. 
 

2. ഉഭയകക്ഷി സഹകരണത്തിൽ എല്ലോ ഗമഖല്കളിറല് ന്ത്രശ്നങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും 

ഇരു ഗനതോക്കളും തമ്മിൽ സമന്ത് മോയ ച്ർച്ച നടത്തി. ഇരു രോ യങ്ങളും തമ്മില്ുള്ള 

രങ്കോളിത്തം നയരരമോയ നില്യിഗല്ക്കുയർത്തുന്നതിനു 2015  റമയിൽ ന്ത്രധ്ോനമന്ത്ന്ത്ി 
ന്ത്ശീ നഗരന്ത്ര ഗമോഡി നടത്തിയ മംഗ ോളിയ സരർശനവും 2019 റസപ്റ്റ്റംബേിൽ 

മംഗ ോളിയൻ ന്ത്രസിഡണ്ട് ഖൽറ്റ്മോഗ്ഗിൻ ബോറ്റുൾ  നടത്തിയ ഇന്ത്യൻ 

സരർശനവും ഇരു മന്ത്ന്ത്ിമോരും അനുസ്മരിച്ചു.കൂടോറത ഇത്തരം സരർശനങ്ങൾ 

ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളും രൂരകങ്ങളോയ മൂല്യങ്ങളും റമച്ചറപ്പടുത്തുന്നതിൽ 

സംഭോവന റച്യ്യുന്നുറവന്ന് അവർ നിരീക്ഷിച്ചു. 
 

3. ഇന്ത്യയും മംഗ ോളിയയുമോയി നയതന്ത്ന്ത് ബന്ധം സ്ഥോരിച്ചതിന്ററേ 65 മത് 

വോർഷികമോണ് ഈ വര്ഷറമന്നു ഇരുമന്ത്ന്ത്ിമോരും അനുകൂല്ിച്ചു.ഇരു 
രോ യങ്ങളും തമ്മില്ുള്ള ബന്ധം ന്ത്രഗതയകിച്ച് കഴിഞ്ഞ അതോണ് വർഷങ്ങളോയി 
ശക്തവും േൃഢവുമോയി മോേിയിരിക്കുന്നുറവന്ന് അവർ സംതൃപ്റ്തിഗയോറട 

നിരീക്ഷിച്ചു.  
 

4. നയതന്ത്ന്ത് ബന്ധങ്ങളുറട 65 മത് വോർഷികം ആഗ ോഷിക്കുന്ന ഗവളയിൽ 

മംഗ ോളിയൻ vibhagam ഗമോഗങ്കോൾ ഗരോസ്റ്റിനോയി ന്ത്രഗതയക സ്റ്റോമ്പ് 
രുേത്തിേക്കിയിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ വിഗേശകോരയമന്ത്ന്ത്ി നോഷണൽ മോനുസ്ന്ത്കിപ്റ്്സ് 

മിഷനുകീഴിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം അച്ചടിച്ച 108 വോളയങ്ങളുള്ള 

ബുദ്ധമതസിദ്ധോന്ത്ം, 25 വോളയങ്ങളുള്ള മംഗ ോളിയ കഞ്ചൂർ എന്നിവ വിർച്വല്ോയി 
കകമോറ്റം നടത്തി.  
 

5. ന്ത്രോഗേശികവും അന്ത്ർഗേശീയവുമോയ ഗ ോേമുകളിൽ ഇരു രോ യങ്ങളും 
തമ്മില്ുള്ള ഏഗകോരനം മന്ത്ന്ത്ിമോർ തമ്മിൽ അനുകൂല്മോയ രീതിയിൽ 

വില്യിരുത്തി കൂടോറത ഇത് തുടർന്ന് ഗരോരുന്നതിനും ഉച്ിതമോയ അന്ത്രോന്ത്ര 

ഗ ോേമുകളിൽ രരസ്രരം രിന്ത്ുണയ്ക്കുന്നതിനും അനുകൂല്ിക്കുകയും റച്യ്തു. 
 

  



 

6. ഇന്റേർനോഷണൽ ഗസോളോർ അല്യൻസിൽ ഗച്രുന്നതിനുള്ള മംഗ ോളിയയുറട 
തീരുമോനറത്ത ഇന്ത്യൻ വിഭോ ം സവോ തം റച്യ്തു. ഈ സംരംഭം ഇന്ത്യയില്ും  
മംഗ ോളിയയില്ും കൂടോറത  മുഴുവൻ ഗല്ോകത്തിൽ തറന്നയും ശുദ്ധമോയ ഊർ ം  
ഉരഗയോ ിക്കുന്നതിറന ന്ത്രഗച്ോേിപ്പിക്കുറമന്നു ഇരു ഭോ ങ്ങളും സമ്മതിച്ചു. 
 

7. റരട്ടന്നുള്ള തീയതിയിൽ തറന്ന ഉല്ോൻബോതോേിൽ AYUSH ഇൻ ർഗമഷൻ റസൽ 

നടപ്പില്ോക്കുന്നതിന്റ ഇരു വിഭോ ങ്ങളും സമ്മതിച്ചു. മംഗ ോളിയ ഇന്ത്യൻ 

രൗരന്മോർക്കോയി 'വിസ ഓൺ അകേവൽ' നടപ്പില്ോക്കിയതിന്റ ഇന്ത്യൻ വിഭോ ം 
തങ്ങളുറട അഭിനരനം അേിയിച്ചു. 
 

8. ഗകോവിഡ് -19 ന്ത്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടോയിരുന്നിട്ടു കൂടി, കഴിഞ്ഞ കുേച്ചു 
മോസങ്ങളിൽ ഇരു രോ യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ന്ത്കമീകരിച്ചിരുന്ന ന്ത്രഗതയക വിമോനങ്ങൾ, 

ഇരു ഭോ ത്തു നിന്നുള്ള രൗരന്മോറരയും തങ്ങളുറട രോ യങ്ങളിഗല്ക്ക് തിരിറക 

എത്തിച്ചിരുന്നു, ഇതിന്ററേ ന്ത്രവർത്തനത്തിൽ മന്ത്ന്ത്ിമോർ സംതൃപ്റ്തി ന്ത്രകടിപ്പിച്ചു. 
ഭോവിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും മംഗ ോളിയ ഗകോവിഡ് -19 വോക്സിൻ 

ല്ഭയമോക്കുന്നതുൾപ്പറട ഗകോവിഡ്-19 റന ഗനരിടുന്നതിന്റ സോധ്യമോയ സഹകരണം 
നടപ്പില്ോക്കുന്നതിന്റ ഇരു മന്ത്ന്ത്ിമോരും തമ്മിൽ ച്ർച്ച റച്യ്തു. 
 

9. സഗമ്മളനത്തിനിടയിൽ, 1.236 ബില്യൺ യു എസ് ഗഡോളേിന്ററേ കല്ൻ ഓഫ് 

റന്ത്കഡിറ്റ് ഓയിൽ േിക നേി ഗന്ത്രോ ക്ടും, 20 മില്യൺ യു എസ് ഗഡോളേിന്ററേ 

അടൽ  ബിഹോരി വോജ്ഗരയ് റസന്റേർ ഓഫ് എക്സല്ന്റസ് ഇൻ ICT ആൻഡ് ഔട്ട് 
ഗസോഴസിം ും ഉൾപ്പറട നടന്നു റകോണ്ടിരിക്കുന്ന വികസന ഗന്ത്രോ ക്ടുകളുറട 
രുഗരോ തിയും ഇരു മന്ത്ന്ത്ിമോരും അവഗല്ോകനം റച്യ്തു. 
 

10. 2021 ൽ ഇന്ത്യ -മംഗ ോളിയ ഗ ോയിന്റ് കമ്മിറ്റി ഓൺ ഗകോപ്പഗേഷന്ററേ അടുത്ത 

സഗമ്മളനം സം ടിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇരു ഭോ ങ്ങളും അനുകൂല്ിച്ചു.  
 

നയൂ ഡൽഹി  
03  ഡിസംബർ, 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. 

 
 


