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ભારત અને અમરેરકા વચ્ચે વશૈ્વવક શ્વકાસના શ્િપક્ષીય સહકાર અગંે 
માગગદર્ગક શ્સદ્ાતંો શ્વર્નેા શ્નવદેન પર સહમશ્ત 
જુલાઈ 30, 2021  

 

ભારત અને અમેરરકાએ આજે ટ્રાયેન્ગ્યુલર કોઓપરેર્ન ફોર ્લોબલ ડવેલપમેન્ગટ અંગે સ્ટેટમેન્ગટ ઓફ ગાઇડડગ 
શ્િશ્ન્ગસપલ્સ (એસજીપી)ના બીજા સુ્ારા પર હસ્તાક્ષર કયાગ હતા. આ સુ્ારા પર ભારતીય શ્વદેર્ મંિાલયના 
ડેવલપમેન્ગટ પાટગનરશ્ર્પ એડશ્મશ્નસ્ટે્રર્ન -II રડશ્વઝનના જોઈન્ગટ સેકે્રટરી અશ્ભલાષા જોર્ી અને ભારતમાં યુનાઇટેડ 
સ્ટેટ્સ એજન્ગસી ફોર ઇન્ગટરનેર્નલ ડેવલપમેન્ગટ (યુએસએઆઈડી) માટેના એક્ટટગ શ્મર્ન રડરેટટર કેરેન શ્ટલમોસ્કી 
દવારા હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા.  

નવેમ્બર 2014મા ંહસ્તાક્ષર કરવામાં આવેલો એસજીપી કરાર વૈશ્વવક શ્સ્િરતા અને સમૃશ્દ્મા ંભારત-યુએસની 
ભાગીદારી પર ભાર મકુે છે. તે બંને દેર્ો વચ્ચે સહકારને િરેરત કરવા માટે એક ફ્રેમવકગ પરંૂ પાડે છે જેિી ભાગીદાર 
દેર્ો, ખાસ કરીને એશ્ર્યા અને આરફ્રકાના દરે્ોમાં શ્વકાસની આકાંક્ષાઓને સંતોષી ર્કાય.  

એસજીપી એગ્રીમેન્ગટના બીજા સુ્ારા પર આજે સહી કરવામા ંઆવી હતી જેમા ંએસજીપી એગ્રીમેન્ગટનો માન્ગયતાનો 
ગાળો 2016 સુ્ી શ્વસ્તારવામાં આવ્યો છે. તેમા ંભારત અને અમેરરકાએ આ માળખા હેઠળ હાિ ્રેલી ક્ષમતા 
ગઠનની િવૃશ્િઓના દાયકાને શ્વસ્તારવામાં આવ્યો છે અને તે જોઈન્ગટ બાઇએન્ગયુઅલ મોશ્નટડરગ તિા એસજીપી 
હેઠક કરવામાં આવેલી િવૃશ્િઓની સમીક્ષા માટે કન્ગસલ્ટેરટવ શ્મકેશ્નઝમ પુરં પાડે છે. 
આ કરાર હેઠળ ભારત અને અમેરરકા ભાગીદાર દેર્ોન ેએકિી વ્ારે કે્ષિમા ંક્ષમતાના ગઠન માટે મદદ પૂરી પાડવાનું 
ચાલુ રાખર્,ે તેમા ંકૃશ્ષ, િાદેશ્ર્ક કનેશ્ટટશ્વટી, વ્યાપાર અને રોકાણ, પોષણ, આરો્ય, સ્વચ્છ ઉજાગ, મશ્હલા 
સર્શ્ટતકરણ, આફતો સામેની તૈયારી, પાણી, સેશ્નટેર્ન, શ્ર્ક્ષણ અને સંસ્િાઓના શ્નમાગણ જેવા કે્ષિોનો સમાવરે્ 
િાય છે. 
 

આ કરાર બંને દરે્ોન ેસાિે મળીન ેકામ કરવા અને તેમની સંયુટત ર્શ્ટતનો ઉપયોગ કરવાની સંયુટત િશ્તબદ્તાઓનું 
પાલન કરવામાં મદદ કરે છે જેિી માંગ આ્ારરત શ્વકાસ શ્હસ્સેદારી િઈ ર્ક.ે અમેરરકા સાિે આ િણ બાજુના 
સહકારિી તે ભારતની અન્ગય શ્વકાસ ભાગીદારીઓ, ક્ષમતા ગઠન અને વૈશ્વવક દરે્ો સાિે ટેકશ્નકલ સહાયમા ંપુરક 
બનર્ે  

 

નવી રદલ્હી 
જુલાઈ 30, 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. 

 

 


