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அக்டடாபர் 01, 2015 

இந்தியா மற்றும் ஜெர்மனி இடையய 3 வது அக-அரசியல் 
ஆய ாசடன கூட்ைத்திற்காக (IGC) அக்யைாபர் 4-6,2015 இல்,ஜபைரல் 
ஜெர்மனி குடியரசு அதிபர் அவரது யமதகு ைாக்ைர் அங்யக ா 
யமர்க்ஜகல் இந்தியாவிற்கு வருடக தர உள்ளார். அவர் ப  
அடமச்சரடவ அடமச்சர்கள் உட்பை ஒரு ஜபரிய பிரதிநிதிகள் 
குழுவுைன் யசர்ந்து வார உள்ளார்.ஒரு உயர் வர்த்தக பிரதிநிதிகள் 
குழுவும் அதிபருைன் வர உள்ளது. 

இந்த அக-அரசியல் ஆய ாசடன கூட்ைம் (IGC) இரண்டு 
அரசாங்கங்களின் அடமச்சரடவ பங்களிப்புைன்,இரு நாடுகளுக்கும் 
இடையய இருதரப்பு ந ன்களுக்கான முன்னுரிடம பகுதிகளில்,முழு 
அளவில் பரவ ாக இருதரப்பு கூட்டிடன முன்ஜனடுக்க உதவும் ஒரு 
தனிப்பட்ை உச்சி மாநாடு நிட  உடரயாைல் ஆகும்.இந்தியா 
பங்குதாரராக இருந்த ஹாயனாவர் ஜமஸ்யசயில் பங்யகற்க ஏப்ரல் 2015 
இல் ஜெர்மனிக்கு பிரதமர் யமாடி அவர்களின் ஜவற்றிகரமான 
பயணத்டத மூன்றாவது அக-அரசியல் ஆய ாசடன கூட்ைம் (IGC) 
கட்ைடமக்க முற்படும். 

அதிபர் யமர்க்ஜகல் 4 அக்யைாபர் அன்று புது தில் ி வந்தடைய 
உள்ளார். அக்யைாபர் 5 அன்று, ராஷ்டிரபதி பவனில் அவருக்கு ஒரு 
முடறசார்ந்த வரயவற்பு ஜகாடுக்கபை உள்ளது,ஜதாைர்ந்து ராஜ்காட் 
விெயம் மற்றும் இரு தட வர்களும் இடையய ஆன உத்தியயாகபூர்வ 
கூட்ைங்கள் மற்றும் இரண்டு தூதுக்குழுக்கள் இடையய அக-அரசியல் 
ஆய ாசடன கூட்ைம். அதிபர் மாண்புமிகு ெனாதிபதிடயயும்  
சந்திக்கிறார். ஜவளிவிவகார அடமச்சர் திருமதி. சுஷ்மா சுவராஜ் 



யெர்மனிய ஜவளியுறவு மந்திரி ைாக்ைர் பிராங்க் யவால்ைர் 
ஸ்ஜரய்ன்ஜமர் சந்திக்க உள்ளார்,யமலும் சான்ஸ் டரயும் சந்திப்பார். 

நயரந்திர யமாடி மற்றும் சான்ஸ் ர் யமர்க்ஜகல் ஆழ்ந்த இருதரப்பு 
ஈடுபாடுடைய பாதுகாப்பு, படை, கல்வி, புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல், உயர் 
ஜதாழில்நுட்பம் உற்பத்தி, திறன் யமம்பாடு, அறிவியல் மற்றும் 
ஜதாழில்நுட்பம், ரயில்யவ, நீர் மற்றும் கழிவு யம ாண்டம, நகர்ப்புற 
வளர்ச்சி மற்றும் விவசாயம்,ஆகிய பரஸ்பர ந  சார்ந்த  
பிரச்சிடனகள் குறித்து ஒரு பரவ ான யபச்சுவார்த்டத நைத்த 
உள்ளனர். 

நாஸ்காம் நைத்த உள்ள டகத்ஜதாழில் 4.0 ஜதாைர்பான ஒரு வணிக 
நிகழ்ச்சியில் பங்யகற்க மற்றும் ஜெர்மன் நிறுவனம்,M / s யபாஷ் 
இைத்தில் கண்டுபிடிப்பு மற்றும் ஜதாழில் யமம்பாடு டமயங்கடள 
காணவும் அதிபர் மற்றும் பிரதமர் 6 அக்யைாபர் அன்று ஜபங்களூருக்கு 
ஜசல்  உள்ளனர். 

இந்தியா மற்றும் ஜெர்மனி 2001ல் இருந்து மூய ாபாய பங்காளிகளாக 
உள்ளன. ஐயராப்பிய ஒன்றியத்தில் ஜெர்மனி இந்தியாவின் மிகப் 
ஜபரிய வணிகப் பங்காளியாகவும், இந்தியாவிய யய ஏழாவது ஜபரிய 
ஜவளிநாட்டு முதலீட்ைாளராகவும் உள்ளது. உற்பத்தி,யமம்பாடு, உயர் 
ஜதாழில்நுட்பம், சுத்தமான சக்தி, நீர் மற்றும் கழிவு யம ாண்டம 
ஆகிய  யெர்மனியின் ஒப்புக்ஜகாள்ளபட்டுள்ள திறடமகள், யமம்பட்ை 
கூட்டுக்களில்  ஒரு வலுவான அடித்தளத்டத வழங்குவதற்கு உதவும். 
இந்த விெயம் இந்தியா மற்றும் ஜெர்மனி இடையய வலுவான, 
மூய ாபாய, அரசியல் கூட்டிடன ஒருங்கிடணப்பதற்கு ஒரு 
வாய்ப்பாக அடமயும்.  


