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ਭਾਰਤ-ਸੂਰੀਨਾਮ ਸਾਾਂਝਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦ ੇਮੌਕ ੇ'ਤ ੇਜਾਰੀ ਸਾਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਬਆਨ 

2 ਦਸੰਬਰ, 2020 

 
ਭਾਰਤ-ਸੂਰੀਨਾਮ ਸਾਾਂਝਾ ਕਮੀਸ਼ਨ (JCM) ਦੀ 7ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦੀ ਸਬਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬਵਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮਿਾਮਬਿਮ ਸ਼ਰੀ ਵੀ. 

ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਅਤੇ ਸੂਰੀਨਾਮ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਬਵਦੇਸ਼, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪ੍ਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸ਼ਰੀ 

ਐਲਬਰਟ ਆਰ. ਰਾਮਦੀਨ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਬਧਅਮ ਰਾਿੀਂ 2 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੰੂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ- ਸੂਰੀਨਾਮ ਦੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦ ੇ

ਬਪ੍ਛੋਕੜ 'ਚ ਿੋਈ ਇਿ ਗੱਲਬਾਤ ਬਨੱਘ ੇਮਾਿੌਲ ਬਵੱਚ ਿੋਈ।  
 

2. ਦੋਨਾਾਂ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਬਸਆਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੰੂ ਿੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇਣ, ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਬਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿੇਤਰੀ ਅਤੇ ਬਿੁਪ੍ੱਿੀ 

ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਾਰ ੇਬਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰੇ ਕਰਨ ਬਵੱਚ ਇਸ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮਿੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜੋਰ ਬਦੱਤਾ। 
 

3. ਦੋਵਾਾਂ ਬਧਰਾਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਬਕ ਮਜਬੂਤ ਸਬਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇਬਤਿਾਸਕ ਬਰਸ਼ਬਤਆਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ-

ਸੂਰੀਨਾਮ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਬਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸੁਬਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱ੍ਧਰੀ ਸਮਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਮੁੱਬਦਆਾਂ 'ਤੇ ਬਵਚਾਰਾਾਂ ਦੀ 

ਇਕਸਾਰਤਾ ਿੈ। ਦੋਨਾਾਂ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਉਦਯੋਗਾਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ, ਬਸਿਤ, ਬਰਵਾਇਤੀ ਦਵਾਈਆਾਂ, ਿੇਤੀਬਾੜੀ,  ਿਣਨ, 

ਊਰਜਾ, ਰੱਬਿਆ, ਸਬਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਬਸੱਬਿਆ, ਕੌਂਸੁਲਰ ਸਬਿਯੋਗ ਅਤੇ ਬਵਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਪੱ੍ਧਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨੰੂ 

ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵਪ੍ਾਰ ਅਤੇ ਬਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬਧੰਾਾਂ ਬਵਚ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਲਆਉਣ ਉੱਤੇ ਸਬਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।  
 

4. ਦੋਵਾਾਂ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਦੱਿਣ -ਦੱਿਣ ਸਬਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੇਬਡਟ ਸਮੇਤ ਬਰਆਇਤੀ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਅਧੀਨ 

ਬਵਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿੱਤਤਾ ਨੰੂ ਮੰਬਨਆ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਬਕਿਾ ਬਕ ਸੂਰੀਨਾਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਵਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਵੱਚ 

ਬਬਜਲੀ ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਅਤੇ ਟਰਾਾਂਸਬਮਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਆਮ ਸਪ੍ਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ। 
ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਤਜਵੀਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਪੂ੍ਰਾ ਿੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ, ਬਜਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਰੀਨਾਮ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਬਿਆ, 

ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਮਸ਼ਰਣ ਬਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਉਣਾ ਿ।ੈ 
 

  



5. ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਬਿਆ ਪ੍ਬਰਸ਼ਦ ਬਵੱਚ ਸੁਧਾਰਾਾਂ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱ੍ਧਰ 'ਤੇ ਆਪ੍ਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਦੇਣ 

ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਿਰਾਈ। 
 

6. ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨੰੂ ਿੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਬਵਸਥਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਵੱਿ ਵੱਿ ਮੁੱਬਦਆਾਂ 'ਤੇ ਸਾਾਂਝਾ 

ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੰਤਰ ਰਾਿੀਂ ਬਮਲਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਰਬਿਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ੍ ਬਲਆ। 
 

7. ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਬਿਮਤੀ ਬਦੱਤੀ ਗਈ ਬਕ JCM ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 2022 ਬਵੱਚ ਆਪ੍ਸੀ ਸਿੂਲਤ ਦੀ ਤਾਰੀਿ ਅਨੁਸਾਰ 

ਪ੍ਰਮਾਬਰਬ ੋਬਵਿੇ ਿੋਵੇਗੀ। 
 

ਨਵੀਂ ਬਦੱਲੀ 

2 ਦਸੰਬਰ, 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. 

 


