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મિમિસ્ટર ઓફ સ્ટટે, મિમિસ્રી ઓફ એક્સસ્ટિનલ અફરે્ન  અિ ેશ્રી ફ્રિેો  િાટમુર્ક,  સ્ટટે  ર્કે્રટેરી ફોર પોમલટટકલ અફરે્ન, ક્રોએમિયા વચ્ચ ે
વચ્યુનઅલ િીટીંગ. 
  ટિર્ેમ્બર 24 2020 

મિમિસ્ટર ઓફ સ્ટેટ, મિમિસ્રી ઓફ એક્સસ્ટિનલ અફેર્ન   શ્રી વી.િુરલીધરિ  અિ ેતેિિા કાઉન્ટર પાટન શ્રી ફ્રેિો  િાટુમર્ક, સ્ટેટ ર્ેક્રેટરી 
ફોર પોમલટટકલ અફેર્ન, મિમિસ્રી ઓફ ફોરેિ અિ ેયુરોમપયિ અફેર્ન ટરપમલલક ઓફ  ક્રોએમિયા  વચ્ચ ેવચ્યુનઅલ કોન્ફરન્ર્િા િાધ્યિથી 
22 ટિર્ેમ્બર 2019 િા રોજ એક મિટટગ યોજાઈ હતી.2021 િા વર્નિાાં પરસ્પરિો ર્હકાર િાટ ેઆ િીટીંગ એક બ્રોિ બૅઝિ  એજન્િા 
ર્ેટ કયો કે જે બાંિ ેદેિો વચ્ચે 2022 િા વર્નિાાં ટિપ્લોિેટટકટરલેિિમિપ  સ્થામપત થયાિા ત્રણ  દાયકાઓિી  ઉજવણી  િાટ ેિજબૂત 
ર્પોટન પૂરો પાિિે. 

2. ક્રોએમિયાિા સ્ટેટ ર્ેક્રટેરી અિ ેભારતિા મિમિસ્ટર ઓફ સ્ટેટ દ્વારા સ્વાસ્્ય િા ક્ષેત્રિાાં અિ ેખાર્ કરીિ ેવતનિાિિાાં ચાલી રહેલી 
િહાિારી િા ર્ાંદભનિાાં અિ ેઅન્ય ર્િાિ પિકારો પીજી આગાિી વર્ોિાાં ર્િગ્ર મવશ્વ દ્વારા ર્ાિિો કરવાિાાં આવિ ેતેિા િાટ ેર્હકાર 
ર્ાધવા િાટ ેએક બીજાિા િાંતવ્યો અિ ેમવચારો િુાં આદાિ પ્રદાિ કયુું હતુાં.  ફાિાનસ્યુટટકલ ઇન્િસ્રી અિ ેહેલ્થ કેર િા ક્ષેત્રિાાં ટરર્ચન અિ ે
િેવલપિેન્ટ િા ક્ષેત્રિાાં બાંિ ેપક્ષોએ એકબીજા વચ્ચ ેર્ુાંદર  રીતે  ચાલી રહેલા વતનિાિ ર્હકાર િા પટરપ્રેક્ષ્યિાાં બાંિ ેિાંત્રીશ્રીઓએ આ  
પરસ્પર  લાભકારક  એવા  આ ક્ષેત્રિાાં ર્હકારિ ેવધ ુવધારવા િી િક્સયતાઓ મવિ ેપણ ચચાન કરી.  

3. િહાિારીિ ેકારણે બીજુાં  ક્ષેત્ર  ક ે જેિાાં ર્હકાર સ્થાપી િકાય છે એ છે ટિમજટલ ટેકિોલોજી િુાં િહત્વ જેિા ઉપર ક્રોએમિયાિા સ્ટેટ 
ર્ેક્રેટરી અિ ેભારતિા મિમિસ્ટર ઓફ સ્ટેટ દ્વારા બાંિ ેદેિો વચ્ચે બહુસ્તરીય ટિમજટલ પાટનિરમિપ િી જરૂટરયાત મવિ ેચચાન કરી હતી  
કે જેિાાં કોપોરેટ પાટનિરિીપ, સ્ટાટન અપ, ર્ાયબર ટરર્ચન એન્િ િેવલપિેન્ટ અિ ેટૅલેન્ટ અિ ેસ્કીલિ હ્યુિિ ટરર્ોર્ન   કોઓપરેિિ તેિજ 
ર્ાયબર મર્ક્સયોટરટી અિ ેઇન્ફ્રાસ્રક્સચર ઉપર મવિરે્ ભાર િૂકવાિાાં આવ્યુાં હતુાં તેિણ ેબાંિ ેપક્ષી સ્ટાટન અપ એંગેજિેન્ટ િા ક્ષેત્ર િાાં 
િરૂઆત િી ઘટિાઓિ ે આવકારી હતી કે જે ટિર્ેમ્બર-2020 િા િમહિાિાાં યોજવાિાાં આવી હતી. 

4. િજબૂત ર્ાંસ્કૃમતક ર્હકારિો સ્વીકાર કરીિ,ેતેિજ ટિપ્લોિેટટક ર્બાંધો િી સ્થાપિા િા 30  વર્ન િા ર્ાંદભનિાાં બાંિ ેપક્ષોએ 2021-22  
િા વર્ન િાાં ર્ાાંસ્કૃમતક ક્ષેત્રિાાં એંગેજિેન્ટ િા િહત્વ મવિ ે વાત કરી હતી. આ ર્ાંદભનિાાં ક્રોએમિયાિા સ્ટેટ ર્ેક્રેટરી અિ ેભારતિા 
મિમિસ્ટર ઓફ સ્ટેટ દ્વારા ર્ાાંસ્કૃમતક  ગ્રુપ િા આદાિ-પ્રદાિ તેિજ ફાઇિ આર્ટર્ન, આર્કકયોલોજી અિ ેક્રોએમિયા િી યુમિવર્સર્ટીઓિાાં 
આઈ.ર્ી.ર્ી.આર. િા ર્ૌજન્યથી ટૂાંકાગાળાિી ચેરિી  સ્થાપિા જેવા ક્ષેત્રોિાાં ર્હકારિી પણ ચચાન કરી હતી. 

5. ર્ાયન્ર્ ટેકિોલોજી અિ ેઇિોવેિિિા ક્ષેત્રિાાં બાંિ ેપક્ષોએ બાંિ ેદેિોિાાં યુવાિોિ ેર્ાંયુક્સત ટરર્ચન, કો-ટક્રએિિ, કો-િેવલપિેન્ટ િાટ ે
કિેક્સટ થવાિુાં તેિજ આ િાટ ેઅવર્રો પૂરા પાિવાિા િહત્વિ ેઉજાગર કયુું હતુાં.  તેિણ ે યુમિવર્સર્ટી ઓફ જાગર,ે  રૂિર   બોર્કોમવક  
ઇમન્સ્ટર્ટયૂટ  એન્િ િેટિટરીયિ ઇમન્સ્ટર્ટયૂટ ઓફ લાઇફ ર્ાયન્ર્િ ેભારત િા  બાયોટેકિોલોજી ટિપાટનિેન્ટ ર્ાથે કિકે્સટ કરવાિા તાજેતર 
િા પ્રયાર્ો િી ર્રાહિા કરી હતી. 



 

6. B2B અિ ેP2P એંગજેિને્ટ ક્ષેત્રે ટુરીઝિ એક અગત્ય િો ભાગ  હોવાથી,િહાભારત કણન આ ઉદ્યોગ િાાં િૅગેટટવ  વળાાંક આવવા 
છતાાં, બાંિ ેપક્ષોએ પ્રવાર્િ િે મવકર્ાવતી ગમતમવમધઓિી જરૂટરયાત િો સ્વીકાર કયો હતો. એકબીજાિા પ્રવાર્િ િા સ્થળોિ ેવધ ુ
મવકર્ાવવા િાટ ેટફલ્િ ઇન્િસ્રી એક ર્ાધિ હોવાિુાં બાંિ ેપક્ષોએ ઉજાગર કયુું હતુાં અિ ેઆ અગત્યિા ક્ષેત્રિાાં એકબીજાિ ેર્હકાર  આગળ 
વધી િક ેછે. 

7.  િોગમિમિસ્ટર ઓફ સ્ટેટ દ્વારા  ભારત િાાં ઈન્ફ્રાસ્રક્સચર પ્રોજેક્સટ િા ક્રોએમિયાિી કાંપિીઓ િાટ ેબહુ ર્ારા અવર્ર  હોવાિુાં ઉજાગર 
કયુું હતુાં. આ ર્ાંદભનિાાં રેલવે, મિપ મબલ્લ્િગ, એન્વાયરિેન્ટ ફ્રેન્િલી ટેકિોલોજી, કૃમર્, ફૂિ પ્રોર્ેલ્ર્ગ અિ ે ટફિરીઝ જેવા ક્ષેત્રોિાાં રહેલી 
તકો િે પણ ધ્યાિિાાં લેવાિાાં હતી. 

8. ક્રોએમિયા િા સ્ટેટ ર્ેક્રેટરી અિ ેભારતિા મિમિસ્ટર ઓફ સ્ટેટ દ્વારા ઈન્િો-પેમર્ટફક મવસ્તારિા મવકાર્ બાબત ેએક બીજાિા  
દ્રમિકોણ  િુાં આદાિ પ્રદાિ કયુું હતુાં. તેિણ ેિુક્સત અિ ે મસ્થર ઈન્િો-પેમર્ટફક મવસ્તાર કેજી મવશ્વિી વસ્તીિા 64% જેટલુાં થવા જાય છે 
અિ ેકે જે મવશ્વિી િાાંમત અિ ેર્િૃમદ્ધ  િા ર્ીધા પટરણાિ ર્ાથે ર્ાંકળાયેલ છે તેિા િાટ ેએકબીજાિી પ્રમતબદ્ધતા દોહરાવી હતી. 
ભારતે ઈન્િો-પેમર્ટફક મવસ્તાર  િાટ ેયુરોમપયિ યુમિયિ બિાવવા િાટ ેક્રોએમિયિ ર્ટક્રય ર્હયોગિ ેઆવકાયુું હતુાં  કે જેિાાં ર્પ્લાય ચેિ 
િેટવકન િ ેર્ાચવી રાખવા ઉપર ફોકર્ આપવાિાાં આવ્યો હતો. 

9.  જાન્યુઆરી-2021થી િરૂ થતી યુિાઇટેિ િેિન્ર્ િી ર્લાિતી ર્મિમત િાાં ભારતિી  બ ેવર્ન  િાટ ેિી અસ્થાઈ  ર્દસ્યતા અિ ે
યુરોમપયિ યુમિયિ િાાં ક્રોએમિયાિી િજબૂત ર્ટક્રય ભૂમિકા એ બાંિ ે પરસ્પર િા ર્હયોગ િાટ ે ખૂબ અગત્યિા પ્લેટફોિન તરીક ે
સ્વીકારવાિાાં આવ્યા હતા અિ ેક્સલાઈિેટ ચેન્જ, કાઉન્ટર ટૅરટરઝિ, ગ્લોબલ હેલ્થ કેર અિ ે   ગ્લોબલ  કૉિિ  જેવા ક ેર્ાયબર સ્પેર્, 
િેરી ટાઇિ િોિિે અિ ેઆઉટર સ્પરે્ િાટ ેિલ્ટીલેટરલ િોિનર્ બિાવવા િાટ ેપણ  એકબીજાિ ેપરસ્પર િા ર્હયોગ િ ેઆગળ વધારવા 
ર્ાંિત થયા હતા.  

ન્યુ ટદલ્હી 

ટિર્ેમ્બર 24 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. 


