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ਭਾਰਤ-ਚਿਲੀ ਸਾਾਂਝਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪਚਿਲੀ ਬੈਠਕ  

16 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 

 

1. ਭਾਰਤ-ਚਿਲੀ ਸਾਾਂਝਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪਚਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵਰਿੁਅਲ ਮਾਚਿਅਮ ਰਾਿੀਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੂੰ ਿੋਈ। ਇਸਦੀ ਸਚਿ-

ਪਰਿਾਨਗੀ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਚਵਦੇਸ਼ ਮੂੰਤਰੀ (EAM) ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੂੰਕਰ ਅਤੇ ਚਿਲੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਚਵਦੇਸ਼ ਮੂੰਤਰੀ ਮਿਾਮਚਿਮ ਸ਼ਰੀ 

ਆਾਂਦਰੇਜ਼ ਅਲਾਮੂੰਦ ਜਵਾਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ।   
 

2. ਦੋਵਾਾਂ ਪੱਖਾਾਂ ਨੇ ਚਕਿਾ ਚਕ ਸਾਾਂਝਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਨਾ ਦੋਨਾਾਂ ਮੁਲਕਾਾਂ ਦੇ ਚਵਦੇਸ਼ ਮੂੰਤਰੀਆਾਂ ਦਰਚਮਆਨ ਸੂੰਸਥਾਗਤ ਪੱਿਰ 'ਤੇ ਿੋਣ 

ਵਾਲੀ ਪਚਿਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਿੋਣ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ-ਚਿਲੀ ਸਬੂੰਿਾਾਂ ਚਵੱਿ ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੀ।   
 

3. ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਿਲੀ ਵੱਲੋਂ  ਆਪਣੀ ਚਵਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਚਵੱਿ ਭਾਰਤ ਨੂੂੰ ਤਰਜੀਿੀ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਪਰਵਾਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। 
ਚਿਲੀ ਮੁੂੰਬਈ ਚਵੱਿ ਆਪਣਾ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਖੋਲਹੇਗਾ। 
 

4. ਦੁਵੱਲੇ ਸੂੰਬੂੰਿਾਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਿੋਏ ਦੋਨਾਾਂ ਚਿਰਾਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਚਿਲੀ ਸਬੂੰਿਾਾਂ ਚਵਿ ਿਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਚਖਆ ਕੀਤੀ।  
ਦੋਨਾਾਂ ਪੱਖਾਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਵਆਪਕ ਜੁੜਾਅ ਦੇ ਭਚਵੱਖ ਬਾਰੇ ਚਵਿਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।   ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਿੋਰਨਾਾਂ ਖੇਤਰਾਾਂ ਤੋਂ ਛੱੁਟ ਵਪਾਰ ਅਤੇ 

ਵਣਜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਚਸਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਚਜਕ ਸੁਰੱਚਖਆ, ਰੱਚਖਆ, ਪੁਲਾੜ, ਚਵਚਗਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਊਰਜਾ, ਮਾਈਚਨੂੰਗ, 

ਸਚਭਆਿਾਰ ਅਤੇ ਚਸੱਚਖਆ, ਚਬਪਦਾ ਪਰਬੂੰਿਨ ਅਤੇ ਅੂੰਟਾਰਕਚਟਕਾ ਚਵੱਿ ਸਚਿਯੋਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਿ  ਦੋਨਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਸਬੂੰਿਾਾਂ ਚਵੱਿ ਨਵੀਂ 

ਰਫਤਾਰ ਚਲਆਉਣ ਉੱਤ ੇਸਚਿਮਤੀ ਪਰਗਟਾਈ।   
 

5. ਦੋਵਾਾਂ ਪੱਖਾਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਚਿੱਤ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਮੁੱਚਦਆਾਂ 'ਤੇ, ਖਾਸਕਰ COVID -19 ਮਿਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਸੂੰਦਰਭ 

ਚਵੱਿ, ਚਵਿਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਚਵਦੇਸ਼ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਿਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਦਾ ਆਤਮਚਨਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਚਜਸ ਨਾਲ 

ਸਵੈ-ਚਨਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ-ਕੇਂਦਚਰਤ ਭੂਮੂੰਡਲੀਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਲਿਕੀਲਾਪਣ ਵਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ ੈ ਅਤੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ 

ਆਰਚਥਕਤਾ ਨੂੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਾਰ ਿੈ। ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਚਿੱਲੀ ਨੂੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਰਚਥਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਿੋ ਰਿ ੇ

ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਚਦੱਤਾ।   
 

6. ਦੋਨਾਾਂ ਚਿਰਾਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਰ ੇਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਚਦਆਾਂ ਬਾਰ ੇਆਪਣੇ ਚਵਿਾਰਾਾਂ ਚਵੱਿ ਇਕਸਾਰਤਾ ਿੋਣ ਦੇ ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਬਿੁਪੱਖੀ 

ਮੂੰਿਾਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਲਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਚਿਮਤੀ ਚਦੱਤੀ।   
 

ਨਵੀਂ ਚਦਲੀ 

16 ਅਕਤੂਬਰ, 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. 


