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ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚਿਲੀ ਦ ੇਚਿਦਸੇ਼ ਦਫਤਰਾਾਂ ਦਰਚਿਆਨ ਸਲਾਹ  - ਿਸ਼ਿਰੇ ਦਾ ਸਤੱਿਾਾਂ  
ਗੜੇ (14 ਸਤੰਬਰ, 2021) 

14 ਸਤੰਬਰ, 2021 

 

1. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚਿਲੀ ਦੇ ਚਿਦਸੇ਼ ਦਫਤਰਾਾਂ ਦਰਚਿਆਨ ਸਲਾਹ - ਿਸ਼ਿਰ ੇਦਾ ਸੱਤਿਾਾਂ ਗੇੜ (FOC) 14 ਸਤੰਬਰ, 

2021 ਨ ੰ ਸੈਂਚਿਆਗੋ ਚਿੱਿ ਹਇੋਆ। ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਸਕੱਤਰ (ਪ ਰਬ) ਸ਼ਰੀਿਤੀ ਰੀਿਾ ਗਾਾਂਗੁਲੀ ਦਾਸ ਅਤੇ 
ਚਿਲੀ ਦ ੇਪੱਖ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਚਿਲੀ ਦੇ ਚਿਦੇਸ਼ ਿੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਉਪ-ਿੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀਿਤੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਿਾਲਦੀਿੀਆ ਿੋਰੇਸ ਨੇ 
ਕੀਤੀ।  

 

2. FOC ਦੌਰਾਨ ਦੋਿਾਾਂ ਪੱਖਾਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੁੱਿ ੇਦੁਿੱਲੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਚਿਆਪਕ ਸਿੀਚਖਆ ਕੀਤੀ, ਚਿਸ ਚਿੱਿ ਿਪਾਰ ਅਤੇ 
ਚਨਿੇਸ਼, ਰੱਚਖਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਚਸਹਤ ਅਤੇ ਦਿਾਈਂਆਾਂ, ਊਰਿਾ, ਪੁਲਾੜ, ਅੰਿਾਰਕਚਿਕਾ ਚਿੱਿ ਸਚਹਯੋਗ, ਚਬਪਦਾ ਪਰਬੰਧਨ, 

ਸੱਚਭਆਿਾਰਕ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਿੁਦੱੇ ਸ਼ਾਿਲ ਸਨ। 
 

3. ਦੋਿਾਾਂ ਪੱਖਾਾਂ ਨੇ COVID  -19 ਦੀ ਸਚਿਤੀ ਅਤੇ ਿਹਾਾਂਿਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਆਰਚਿਕ ਬਹਾਲੀ ਚਿੱਿ ਿਪਾਰ ਅਤੇ 
ਚਨਿੇਸ਼ ਭਾਈਿਾਲੀ ਨ ੰ ਿਧਾਉਣ ਦੀਆਾਂ ਸੰਭਾਿਨਾਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿਿਾਰ - ਿਿਾਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। 
 

4. ਦੋਿਾਾਂ ਪੱਖਾਾਂ ਨੇ ਿੰਚਨਆ ਚਕ ਿਪਾਰ ਭਾਰਤ-ਚਿਲੀ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦਾ ਿਹੱਤਿਪ ਰਣ ਿੰਿਹ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਿੀਹੀ ਿਪਾਰ ਸਿਝੌਤੇ 
ਦਾ ਹੋਰ ਚਿਸਿਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਤੱਸਲੀ ਪਰਗਿ ਕੀਤੀ, ਚਿਸ ਉੱਤ ੇ2006 ਚਿੱਿ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਏ 
ਸਨ ਅਤੇ ਚਿਸਦਾ 2017 ਚਿੱਿ ਚਿਸਿਾਰ ਕੀਤਾ ਚਗਆ ਸੀ। 
 

5. ਦੋਿੇਂ ਪੱਖਾਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਿਰ ਚਿੱਿ ਸਚਹਯੋਗ ਕਰਨ ਸਿੇਤ ਸਾਾਂਝੀ ਚਦਲਿਸਪੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਿਰੀ 
ਿੁੱਚਦਆਾਂ 'ਤੇ ਿੀ ਚਿਿਾਰ - ਿਿਾਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਹੁ -ਪੱਖੀ ਿੰਿਾਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦ ਿੇ ਨਾਲ ਨੇਚੜਓਂ ਕੰਿ ਕਰਨ ਉੱਤੇ 
ਸਚਹਿਤੀ ਚਦੱਤੀ। 
 

6. ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤ ੇਸੁਚਹਰਦ ਿਾਹਲੌ ਚਿੱਿ ਹੋਈ, ਚਿਸ ਚਿੱਿ ਦੋਹਾਾਂ ਪੱਖਾਾਂ ਨੇ ਸਿਾਚਪਤ ਦੁਿੱਲੇ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ 
ਚਦਲਿਸਪੀ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਚਿੱਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨ ੰ ਕਾਇਿ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਸਚਹਿਤੀ ਪਰਗਿਾਈ। ਦੋਿੇਂ ਪੱਖ FOC ਦਾ 
ਅਗਲਾ ਗੇੜ ਨਿੀਂ ਚਦੱਲੀ ਚਿੱਿ ਕਰਿਾਉਣ ਉੱਤ ੇਸਚਹਿਤ ਹਏੋ। 
 

ਸੈਂਚਿਆਗ ੋ

14 ਸਤੰਬਰ, 2021 

 

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. 


