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ಭಾರತ-ಕ್ಾಾರಿಕ್ಾಮ್ ವಿದೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವರ ಸಭೆ 

ಸೆಪ್ಟಾಂಬರ್ 24, 2022 

 

4ನೇ ಭಾರತ-ಕ್ಾಾರಿಕ್ಾಮ್ ವಿದೇಶಾಾಂಗ ಮಾಂತ್ರಿಗಳ ಸಭೆಯು 23 ಸೆಪ್ಟಾಂಬರ್ 2022 ರಾಂದು ನ್ಯಾಯಾರ್ಕ್ನ್ಲ್ಲಿ 

ವಿಶ್ವಸಾಂಸೆೆಯ ಸಾಮಾನ್ಾ ಸಭೆಯಾಂದಿಗೆ ನ್ಡೆಯಿತು. ವಿದೇಶಾಾಂಗ ವಾವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ (EAM) ಡಾ. ಎಸ್. ಜೈಶ್ಾಂಕರ್ 

ಮತುು ಗೌರವಾನ್ವವತ ಎಮನ್ ಕಯೇರ್ಟ್ನ, ವಿದೇಶಾಾಂಗ ವಾವಹಾರಗಳು, ವಿದೇಶಾಾಂಗ ವಾಾಪಾರ ಮತುು ವಲಸೆ ಸಚಿವ 

ಬೆಲ್ಲೇಜ್ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಾಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದದರು. 

 

2. ಈ ಸಭೆಯು ಸೆಪ್ಟಾಂಬರ್ 2019 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಾಂಸೆೆಯ ಸಾಮಾನ್ಾ ಸಭೆಯ ಸಾಂದರ್್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಾಾರಿಕ್ಾಮ್ ದೇಶ್ಗಳ 

ನಾಯಕರಯಾಂದಿಗೆ ಪ್ಿಧಾನ್ ಮಾಂತ್ರಿ ಶ್ಿೇ ನ್ರೇಾಂದಿ ಮೇದಿಯವರ ಐತ್ರಹಾಸಿಕ ಸಭೆಯ ಅನ್ುಸರಣೆಯಾಗಿದ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 

ಬಾಬ್ಡೆಯೇಸ್, ಡೆಯಮಿನ್ವಕ್ಾ, ಬಹಾಮಾಸ್, ಗೆಿನ್ಡಾ, ಗಯಾನಾ, ಜಮೈಕ್ಾ, ಸೆೇಾಂಟ್ ಕಿಟ್  ಮತುು ನವಿಸ್, ಸೆೇಾಂಟ್ 

ವಿನ್ಾಂಟ್ ಮತುು ಗೆಿನ್ಡೆೈನ್ , ಟ್ರಿನ್ವಡಾಡ್ ಮತುು ರ್ಟಯಬಾಗೆಯ, ಸುರಿನಾಮನ ಗೌರವಾನ್ವವತ ವಿದೇಶಾಾಂಗ ಮಾಂತ್ರಿಗಳು 

ಭಾಗವಹಿಸಿದದರು. 

 

3. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತುು ಕ್ಾಾರಿಕ್ಾಮನ ದೇಶ್ಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಸಹಕ್ಾರದಲ್ಲಿ ಸಿೆರವಾದ ಪ್ಿಗತ್ರಯ ಬಗೆೆ ಎರಡಯ 

ಕಡೆಯವರು ಸಾಂತೆಯೇಷ ವಾಕುಪ್ಡಿಸಿದರು. ಅವರು 2019 ರಲ್ಲಿ ಕ್ಾಾರಿಕ್ಾಮನ ನಾಯಕರಯಾಂದಿಗೆ ಪ್ಿಧಾನ್ ಮಾಂತ್ರಿ ನ್ರೇಾಂದಿ 

ಮೇದಿಯವರ ಸಭೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಘಯೇಷಣೆಗಳ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ವನ್ುನ ಪ್ರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿದರು. 

 

4. ಎರಡಯ ಕಡೆಯವರು ರಾಜಕಿೇಯ ಕ್ಾಯ್ವನ್ುನ ಹೆಚಿಿಸುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚ್ಗಳನ್ುನ ನ್ಡೆಸಿದರು, ಮತುು ಸಾಾಂಕ್ಾಿಮಿಕ 

ರಯೇಗದ ನ್ಾಂತರದ ಆರ್ಥ್ಕ ರ್ಚೇತರಿಕಯ ಸಾಂದರ್್ದಲ್ಲಿ ವಾಾಪಾರ ಮತುು ಹಯಡಿಕ ಮತುು ಸಹಕ್ಾರವನ್ುನ ಹೆಚಿಿಸುವುದು. 

ಕ್ಾಾರಿಕ್ಾಮ್ ದೇಶ್ಗಳ ಅಗತಾತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಮತುು ವಿಶೇಷ ತರಬೆೇತ್ರ ಕಯೇಸ್್ಗಳು ಮತುು ತಜ್ಞರ 

ನ್ವಯೇಜನ ಸೆೇರಿದಾಂತೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಾಲುದಾರಿಕ ಮತುು ಸಾಮರ್ಥಾ್ದ ನ್ವಮಾ್ಣದ ಬಗೆೆ ಎರಡಯ ಕಡೆಯವರು 

ಚಚಿ್ಸಿದರು. 

 

5. ಅಗತಾ ಔಷಧಿಗಳು ಮತುು ಲಸಿಕಗಳ ಪ್ೂರೈಕಯ ಮಯಲಕ ವಾಕುಪ್ಡಿಸಲಾದ COVID19 ಸಾಾಂಕ್ಾಿಮಿಕ ರಯೇಗದ 

ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಾಾರಿಕ್ಾಮ್ ನಾಯಕರು ಭಾರತದ ಒಗೆಟ್ಟನ್ುನ ಒಪ್ಪಿಕಯಾಂಡರು ಮತುು ಧ್ನ್ಾವಾದ ಅಪ್ಪ್ಸಿದರು. 

ಆರಯೇಗಾ ಮತುು ಔಷಧ್ಗಳು, ಸಾಾಂಪ್ಿದಾಯಿಕ ಔಷಧ್ಗಳು, IT ಮತುು ITES ಸಾಮರ್ಥಾ್ ನ್ವಮಾ್ಣ, ಸಾಂಸಕೃತ್ರ ಮತುು 

ಕಿಿೇಡೆಗಳಾಂತಹ ಸಹಕ್ಾರದ ಸಾಂಭಾವಾ ಕ್ಷೇತಿಗಳ ಕುರಿತು ಎರಡು ಕಡೆಯವರು ಚಚಿ್ಸಿದರು. 

 

6. ಅಾಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವೇದಿಕಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಡೆಯುತ್ರುರುವ ಸಹಕ್ಾರದ ಬಗೆೆ ಉರ್ಯ ಕಡೆಯವರು ತೃಪ್ಪು ವಾಕುಪ್ಡಿಸಿದರು. 

ಆಹಾರ ಮತುು ಇಾಂಧ್ನ್ ರ್ದಿತೆ, ಹವಾಮಾನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮತುು ವಿಪ್ತುು ನ್ವವ್ಹಣೆ ಮತುು ಸಿೆತ್ರಸಾೆಪ್ಕತವದಾಂತಹ 

ಜಾಗತ್ರಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಾಟಗಿ ಕಲಸ ಮಾಡಲು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕಯಾಂಡರು. 

 

7. ಭಾರತ ಮತುು ಕರಿಬಿಯನ್ ಪ್ಿದೇಶ್ದ ನ್ಡುವಿನ್ ಸೆನೇಹದ ನ್ವರಾಂತರ ಕಯಾಂಡಿಯಾಗಿ ಸೆೇವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ರುರುವ ದಯಡಡ ಮತುು 

ರಯೇಮಾಾಂಚಕ ಭಾರತ್ರೇಯ ವಲಸಿಗರು ವಹಿಸಿದ ಪಾತಿ ಮತುು ನ್ವೇಡಿದ ಕಯಡುಗೆಗಳನ್ುನ ಅವರು ಎತ್ರು ತೆಯೇರಿಸಿದರು. ಜನ್ರ 

ಸಾಂಪ್ಕ್ ಮತುು ಸಾಾಂಸಕೃತ್ರಕ ಸಾಂಪ್ಕ್ಗಳನ್ುನ ಮತುಷುಟ ಬಲಪ್ಡಿಸುವ ನ್ವಟ್ರಟನ್ಲ್ಲಿ ಕಲಸ ಮಾಡಲು ಅವರು 



ಒಪ್ಪಿಕಯಾಂಡರು. 

 

8. ನಾಲಕನೇ ಭಾರತ-ಕ್ಾಾರಿಕ್ಾಮ್ ವಿದೇಶಾಾಂಗ ಮಾಂತ್ರಿಗಳ ಸಭೆಯು ದಿವಪ್ಕ್ಷೇಯ ಮತುು ಜಾಗತ್ರಕ ಸಾಂದರ್್ಗಳಲ್ಲಿ ತಮಮ 

ಸಾಂಬಾಂಧ್ಗಳನ್ುನ ಗಾಢವಾಗಿಸಲು ಉರ್ಯ ಪ್ಕ್ಷಗಳ ಬದಿತೆಯನ್ುನ ಒತ್ರುಹೆೇಳಿತು. 

 

ನ್ಯಾ ಯಾರ್ಕ್ 

ಸೆಪ್ಟಾಂಬರ್ 23, 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. 

 


