First India-Chile Joint Commission Meeting
October 16, 2020
ഇന്ത്യയ ും ചിലിയ ും തമ്മില ള്ള ആദ്യ ജ ോയിന്റ്റ് കമ്മിഷൻ മീറിങ്
ഒകജടോബര് 16, 2020
1. ഇന്ത്യയ ും ചിലിയ ും തമ്മില ള്ള ആദ്യ ജ ോയിന്റ്് കമ്മീഷൻ മീറിുംഗ് 2020
ഒകജടോബർ 16 ന്റ് വിര്ചവലോയി നടന്ന . ഇതിൽ ഇന്ത്യൻ വിജദ്ശകോര്യമന്ത്ി
(EAM) ജ ോ.എസ് യശങ്കർ , ചിലി റിപ്പബ്ലിക്കിന്റ്ററ വിജദ്ശകോര്യമന്ത്ന്ത്ി
അന്ത് സ് അലലോമന്ദ് സവല എന്നിവർ സുംയ ക്തമോയി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
2. വിജദ്ശമന്ത്ിമോർ പറങ്കട ക്ക ന്ന ഇര് ര്ോ യങ്ങൾക്ക ും ഇടയില ള്ള ആദ്യ
ചർച്ചകൾ എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യ- ചിലി ബന്ധങ്ങളിറല ഒര് ന്ത്പധ്ോന
നവീകര്ണമോണ് ജ ോയിന്റ്്
കമ്മിഷൻ എന്ന് ഇര്
വിഭോഗങ്ങളുും
നിര്ീക്ഷിച്ചു. .
3. വിജദ്ശനയത്തിൽ ഇന്ത്യറയ ഒര്
മ ൻഗണന നൽജകണ്ട ര്ോ യമോയി
അുംഗീകര്ിക്ക ന്നതിന ള്ള
ചിലിയ റട
തീര് മോനും
ഇന്ത്യ
സവോഗതും
റചയ്ത .ചിലി മ ുംബബയിൽ ഒര് ജകോൺസ ജലറ് നറൽ സ്ഥോപിക്ക കയ ും
റചയ്യുന്നതോണ്.
4. ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങൾ കണക്കിറലട ക്ക ജപോൾ , ഇന്ത്യ -ചിലി ബന്ധങ്ങളിൽ
അട ത്തിറടയ ണ്ടോയ
വികസനങ്ങറളക്ക റിച്ച്
ഇര്
വിഭോഗങ്ങളുും
അവജലോകനും റചയ്ത . വിശോലമോയ തര്ത്തില ള്ള ഇടപോട കൾക്കോയി
ഭോവിയിറല മോർഗങ്ങളുും ഇര് ഭോഗങ്ങളുും ചർച്ച റചയ്ത . വോണി യവയവസോയങ്ങൾ, കോർഷികജമഖല , ആജര്ോഗയും സോമൂഹിക സ ര്ക്ഷോ ,
ന്ത്പതിജര്ോധ്ും, ബഹിര്ോകോശും, ശോസ്ന്ത്ത സോജങ്കതിക വിദ്യ, ഊർ ും, ഖനനും,
സുംസ്കോര്ും
വിദ്യോഭയോസും,
ദ് ര്ന്ത്
നിവോര്ണും
കൂടോറത
അന്റ്റോർട്ടിക്കയ മോയ ള്ള
സഹകര്ണും
എന്നിവയ ൾറപ്പട ന്ന
ജമഖലകളിറല ഇര് ര്ോ യങ്ങളുും തമ്മില ള്ള ബന്ധത്തിൽ പ തിയ ആജവഗും
റകോണ്ട വര് ന്നതിന്റ് അവർ അന കൂലിച്ചു.
5. പര്സ്പര്ും
തോല്പര്യമ ള്ള
ആജഗോള,ന്ത്പോജദ്ശിക
വിഷയങ്ങളിൽ
ന്ത്പജതയകിച്ചുും ജകോവിഡ്-19 മഹോമോര്ി സോഹചര്യറത്തക്ക റിച്ചുും ഇര്
വിഭോഗവ ും
തങ്ങളുറട കോഴ്ച പോട കൾ ചർച്ച റചയ്ത .സവയും
പര്യോപ്തത
മൂലും
ശക്തിന്ത്പോപിക്ക ന്നതിന ള്ള
ന്ത്പധ്ോനമന്ത്ന്ത്ിയ റട
ആത്മനിർഭർ ദ്ർശനവ ും ഇന്ത്യയ റട സോപത്തിക പ നര് ദ്ധോര്ണത്തിനോയി
സവീകര്ിക്ക ന്ന
മോനവികത
ജകന്ത്ന്ദീകര്ിച്ചുള്ള
ആജഗോളീകര്ണവ ും
വിജദ്ശകോര്യമന്ത്ന്ത്ി അടിവര്യിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയ റട പ തിയ

സോപത്തിക
സോധ്യതകറളയ ും
വളർന്ന
വര് ന്ന
വിപണിറയയ ും
ഉപജയോഗറപ്പട ത്ത ന്നതിന്റ് അദ്ീഹും ചിലിറയ സവോഗതും റചയ്ത .
6. ധ്ോര്ോളും ആജഗോള ന്ത്പോജദ്ശിക വിഷയങ്ങളിറല കോഴ്ചപ്പോട കളിൽ
പ ലർത്ത ന്ന സമോനതമൂലും, ബഹ ര്ോന്ത്ര ജ ോറമ കളിൽ സഹകര്ണത്തിൽ
ന്ത്പവർത്തിക്കോന ും ഇര് ര്ോ യങ്ങളുും തമ്മിൽ ധ്ോര്ണയോയി.
നയൂ ൽഹി
16 ഒകജടോബർ, 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.

