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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਨੇ 6ਵੇਂ ਇੰਡੀਆ-ਜਰਮਨੀ ਇੰਟਰ-ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਕੰਸਲਟਸ਼ੇਨਸ ਦ ੇਪ੍ਲੀਨਰੀ 

ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ 

 
ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਓਲਾਫ ਸ਼ਕੋਲਜ਼ ਇੰਡੀਆ-ਜਰਮਨੀ ਇੰਟਰ-ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ 

ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ (ਆਈਜੀਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਲੀਨਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਹ-ਪ੍੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। 
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਹੱਪ੍ਣੀਆਂ ਵਹੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਿਹਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ 

ਮੁੱਦਹਆਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਦ੍ਰਹਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਹਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਹੱਤਾ ਕਹ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨੀ 

ਭਾਈਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਵਹਸ਼ਵ ਵਹੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਿਰਣ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਉਨ੍ਿਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ 

ਦੀ ‘ਆਤਮਨਹਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਮੁਿਹੰਮ ਵਹੱਚ ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਹੱਤਾ। 

ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਹਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਈਜੀਸੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਿਹਲੂਆਂ 'ਤੇ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਮੀਟਹੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ੍ 

ਰਹਪੋ੍ਰਟਾਂ ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ: 

ਵਹਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਹਆ 

ਆਰਥਹਕ, ਵਹੱਤੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਹਗਹਆਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਹਕ ਵਟਾਂਦਰਾ 

ਜਲਵਾਯ,ੂ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਟਹਕਾਊ ਵਹਕਾਸ ਅਤੇ ਊਰਜਾ 

ਵਹੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਹਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ; ਵਹਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ ਜੈਸੰ਼ਕਰ; ਡਾ. ਜਹਤਂੇਦਰ ਸਹੰਘ, ਵਹਗਹਆਨ ਅਤੇ 

ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪ੍੍ਰਹਥਵੀ ਵਹਗਹਆਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ); ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡੀਪ੍ੀਆਈਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਜੈਨ ਨੇ 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫਂੋ ਇੱਕ ਪੇ੍ਸ਼ਕਾਰੀ ਦਹੱਤੀ। 

ਪ੍ਲੀਨਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸ਼ਕੋਲਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਿਰੀ ਅਤੇ ਟਹਕਾਊ ਵਹਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ 

ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱ੍ਤਰ (ਜੇਡੀਆਈ) 'ਤੇ ਿਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਪ੍ਤ ਿੋਇਆ। ਇਿ ਭਾਈਵਾਲੀ ਟਹਕਾਊ ਵਹਕਾਸ 

ਲਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨੀ ਸਿਹਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦ੍ਰਹਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਕਲਪ੍ਨਾ 

ਕਰਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਤਿਹਤ ਜਰਮਨੀ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਵਹਕਾਸ ਸਿਾਇਤਾ ਵਹੱਚ 10 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਦੀ ਅਗਾਊਂ 

ਪ੍੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਦਹੱਤੀ ਿੈ। ਇਿ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੰੂ ਉੱਚ-ਪੱ੍ਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਹਸ਼ਾ ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 

ਲਈ ਜੇਡੀਆਈ ਆਈਜੀਸੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਹੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ੱਧਰ ਦੀ ਪ੍੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਬਣਾਏਗਾ। 

ਆਈਜੀਸੀ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਹਆਨ ਜਾਰੀ ਿੋਇਆ, ਜਹਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਹਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

ਮੰਤਰੀ ਪ੍ੱਧਰੀ ਦੋ-ਪੱ੍ਖੀ ਮੀਟਹੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਮਝੌਤਹਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਹਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

ਬਰਲਹਨ 

02 ਮਈ, 2022 
 
 
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. 
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