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7వ భారత్-సురినామ్ జాయిింట్ కమిషన్ సమావేశిం 
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డిస ింబర్ 02, 2020 

 

1. విదేశీ వ్యవహారాల సహాయ మింత్రి గౌరవనీయ శ్రీ వి. మురళీధరన్ అలాగే 
రిపబ్లిక్ ఆఫ్ సురినామ్ విదేశీ వ్యవహారాలు, విదేశీ వ్యాపార మరియు 
విదేశీ సహకార శాఖ మింత్రి గౌరవనీయ అింబాసడర్ అల్బర్ట్ ఆర్ రామ్ దిన్ 
సహ సారథ్యింలో 7వ భారత్-సురినామ్ జాయిింట్ కమిషన్ సమావేశిం (జేసీఎిం) 
2 డిస ింబర్ 2020న వర్చువల్ గా జరిగిింది. స్నేహపూర్వక భారత్-సురినామ్ 
సింబింధాల నేపథ్యింలో ఈ చర్చలు సుహృద్భావ వాతావరణింలో జరిగాయి. 
 
2. రాజకీయపరమైన చర్చలను మరిింత విస్తృతిం చేసుకోవడిం, ద్వైపాక్షిక 
సింబింధాలను సమీక్షిించడిం, అలాగే ప్రాింతీయ మరియు బహుళపక్ష సహకారింపై 
అభిప్రాయాలను పించుకోవడిం విషయింలో ఈ యింత్రాింగిం ప్రాధాన్యతను 
ఇరువురు మింత్రులు నొక్కిచ ప్పారు. 
 
3. పటిష్టమైన సాింస్కృతిక మరియు చరిత్రాత్మక బింధాలతో ముడిపడి, అనేక 
రకాల అింశాల్లో అత్యున్నత అవగాహన అలాగే ఏకాభిప్రాయిం మరియు 
స్నేహానికి నిదర్శనింగా నిలుస్తున్న భారత్-సురినామ్ సింబింధాల పట్ల ఇరు 
పక్షాలు సింతృప్తిని వ్యక్తిం చేశాయి. వ్యాపారిం మరియు ప ట్టుబడుల 
రింగాల్లో మరిింత సహకారాన్ని ప ింపొిందిించుకునే లక్ష్యింతో ద్వైపాక్షిక 
సింబింధాలను కొత్త పుింతలు తొక్కిించేిందుకు ఇరువురు మింత్రులు అింగీకరిించారు. 
అలాగే, సృజనాత్మక పరిశ్రమల ఏర్పాటు, ఆరోగ్యిం, సాింప్రదాయ ఔషధ 
విధానిం, వ్యవసాయిం, మైనిింగ్, ఇింధనిం, రక్షణ, సింస్కృతి మరియు విద్య, 
దౌత్యపరమైన సహకారిం మరియు అభివృద్ధి భాగస్వామ్యిం ఇింకా ప్రజల 
మధ్య సింబింధాల దిశగా సహకారాన్ని విస్తృతిం చేసుకోవడానికి వారు 
సమ్మతిించారు. 
 
4. దక్షిణ-దక్షిణ సహకారిం స్పూర్తిగా రుణ సదుపాయాలు సహా 
ప్రోత్సహాకరమైన పరిస్థితుల ద్వారా అభివృద్ధి ప్రాజ క్టలను 
చేపట్టాల్సిన ప్రాధాన్యతను ఇరువురు మింత్రులు గుర్తిించారు. 



సురినామ్ తో భారత్ అభివృద్ధి భాగస్వామ్యిం అనేది విద్యుదుత్పత్తి 
మరియు ట్రాన్స్ మిషన్ న ట్ వర్క్, సాధారణ సరఫరా మరియు నీటి 
సరఫరాలతో సహా అనేక రింగాల్లో న లకొని ఉిందని వారు ఉద్ఘాటిించారు. 
సురినామ్ ఇింధన భద్రత, ఇింధన సామర్థ్యిం మరియు ఇింధన మిశ్రమాలకు 
చేదోడుగా నిలిచే లక్ష్యింతో వరుసలో ఉన్న ప్రాజ క్టులను త్వరగా అమలు 
చేయడింపై వారు దృష్టిసారిించారు. 
 
5. ఐక్య రాజ్యసమితి భద్రతా మిండలి (యూఎన్ఎస్ సీ) సింస్కరణలు సహా 
అింతర్జాతీయ వేదికల్లో పరస్పర సహకారిం అిందిించుకోవడానికి కట్టుబడి 
ఉన్నట్లు వారు పునరుద్ఘాటిించారు. 
 
6. ద్వైపాక్షిక సింబింధాలను మరిింత విస్తృతిం చేసుకోవడిం కోసిం జాయిింట్ 
కమిషన్ యింత్రాింగిం ద్వారా వివిధ అింశాలపై సన్నిహిత కృషిని 
కొనసాగిించాలని మింత్రులు తీర్మానిించారు. 
 
7. పరస్పరిం అనుకూలమైన తేదీలో తదుపరి జేసీఎిం సమావేశాన్ని 2022లో 
పరమారిబోలో నిర్వహిించడానికి అింగీకారిం కుదిరిింది. 
 
న్యూఢిల్లీ 
డిస ింబర్ 02, 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. 


