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પ્રધાનમતં્રીએ છઠ્ઠા ભારત-જમમની આતંર-સરકારી પરામર્મના ંપરૂ્મ સત્રની 

સહ-અધ્યક્ષતા કરી 

 
પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ફેડરલ રરપબ્લલક ઑફ જમમનીના ચાન્દ્સલર મહામબ્હમ શ્રી ઓલાફ સ્કોલ્ઝ સાથ ેભારત-જમમની ઇન્દ્ટર-
ગવનમમેન્દ્ટલ કન્દ્સલ્ટેર્ન્દ્સ (IGC)નાં પૂર્મ સત્રની સહ-અધ્યક્ષતા કરી હતી. 

તેમની ર્રૂઆતની રટપ્પર્ીમા,ં બંન ેનેતાઓએ બ્વવપક્ષીય સંબંધોનાં મુખ્ય પાસાઓ તેમજ પ્રાદેબ્ર્ક અન ેવૈબ્વવક મુદ્દાઓ પરના ંસબ્હ

યારા પરરપે્રક્ષ્યોન ેપ્રકાબ્ર્ત કયામ હતા. પ્રધાનમંત્રીએ ભારપૂવમક જર્ાવયંુ હતુ ંકે ભારત-
જમમની ભાગીદારી જરટલ બ્વવવમા ંસફળતાના ંઉદાહરર્ તરીકે ઉપયોગી થઈ ર્ક ેછે. તેમર્ ેભારતના ંઆત્મબ્નભમર ભારત અબ્ભયાન

મા ંજમમનીની ભાગીદારી માટે પર્ આમંત્રર્ આપ્યંુ હતુ.ં 

બંન ેપક્ષોના સહભાગી મંત્રીઓ અન ેઅબ્ધકારીઓએ IGCના અલગ-અલગ ટ્રેક પર તેમની બેઠકો અંગે સંબ્ક્ષપ્ત અહેવાલો રજૂ કયામ: 

 બ્વદેર્ી બાબતો અન ેસુરક્ષા. 

 આર્થથક, નાર્ાકીય નીબ્ત, વૈજ્ઞાબ્નક અન ેસામાબ્જક બ્વબ્નમય. 
 આબોહવા, પયામવરર્, ટકાઉ બ્વકાસ અન ેઊર્જમ. 

નાર્ામંત્રી શ્રીમતી બ્નમમલા સીતારમર્; બ્વદેર્ મંત્રી ડૉ. એસ જયર્ંકર; બ્વજ્ઞાન અન ેટેકનોલોજી અન ેઅથમ સાયન્દ્સ રાજ્ય મંત્રી(સ્વતં

ત્ર હવાલો) ડૉ. જીતેન્દ્ર સસહ; અન ેDPIITના સબ્ચવ શ્રી અનુરાગ જૈન ેભારત તરફથી રજૂઆતો કરી હતી. 

ગ્રીન એન્દ્ડ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્દ્ટ પાટમનરબ્ર્પની સ્થાપના માટ ેસંયુક્ત ઈરાદાની ઘોષર્ા (JDI) પર પ્રધાનમંત્રી અને ચાન્દ્સલર સ્કો

લ્ઝ વવારા હસ્તાક્ષર સાથ ેપૂર્મ સત્ર સમાપ્ત થયંુ હતુ.ં આ ભાગીદારી SDGs અન ેઆબોહવા રિયા પર ભારત-
જમમની સહકાર માટે સમગ્ર સરકારના અબ્ભગમની પરરકલ્પના કર ેછે, જે હેઠળ જમમની 2030 સુધી 10 અબજ યુરોની નવી અન ે

વધારાની બ્વકાસ સહાયની આગોતરી પ્રબ્તબવધતા કરવા સંમત થયંુ છે.આ JDI ભાગીદારીન ેઉચ્ચ-
સ્તરીય સંકલન અન ેરાજકીય રદર્ા પ્રદાન કરવા માટ ેIGCના માળખામા ંમંત્રી સ્તરની યંત્રર્ા પર્ બનાવર્.ે 

IGC પછી સંયુક્ત બ્નવેદન અપનાવવામાં આવયંુ હતુ,ં જે અહીં જોઈ ર્કાય છે. 

મંત્રી સ્તરીય બ્વવપક્ષીય બેઠકો દરબ્મયાન સંખ્યાબંધ કરારો થયા હતા. સૂબ્ચ અહીં જોઈ ર્કાય છે. 

 

બર્થલન 
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