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ಭಾರತ ಮತತು ಅಮೆರಿಕಾ ನಡತವೆ ಜಾಗತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಿಿಕ ೋನ ಸಹಕಾರದ ಕತರಿತತ 

ಮಾಗಗದರ್ಗನ ತತವಗಳ ಹೋಳಿಕಯ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿಸುರಣೆ 

ಜತಲೈ 30, 2021 

 

ಜಾಗತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ತಿಿಕ ೋನ ಸಹಕಾರದ ಕತರಿತತ ಮಾಗಗದರ್ಶಗ ತತವಗಳ ಹೋಳಿಕಗೆ (ಎಸ್ ಜಿಪಿ) ಎರಡನೋ ತಿದತುಪ್ಡಿಗೆ ಭಾರತ 

ಮತತು ಅಮೆರಿಕಾ ಇಂದತ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ. ಭಾರತದ ವಿದೋಶಾಂಗ ವಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾಲತದಾರಿಕ ಆಡಳಿತ-

II ವಿಭಾಗದ ಜಂಟಿ ಕಾಯಗದರ್ಶಗ ರ್ಶಿೋಮತಿ ಅಭಿಲಾಷಾ ಜ ೋರ್ಶ ಮತತು ಭಾರತದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಾ 

ಸಂಯತಕು ಸಂಸ್ಾಾನದ ಏಜನ್ಸಿ (ಯತಎಸ್ ಎಐಡಿ) ನ ಕಾಯಗನ್ಸರತ ನ್ಸದೋಗರ್ಕರಾದ ರ್ಶಿೋಮತಿ ಕರೆನ್ ಕಿಿಮೊವಿಿಿ ಅವರತ 

ತಿದತುಪ್ಡಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದಾುರೆ. 

 

ನವೆಂಬರ್ 2014 ರಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಎಸ್ ಜಿಪಿ ಒಪ್ಪಂದವು ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಥಾರತೆ ಮತತು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕಾ 

ಪಾಲತದಾರಿಕಯ ಕ ಡತಗೆಯನತು ಒತಿುಹೋಳತತುದ. ಇದತ ಪಾಲತದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನತು ಪ್ೂರೆೈಸಲತ ಎರಡತ 

ದೋರ್ಗಳ ನಡತವಿನ ಸಹಕಾರವನತು ಉತೆುೋಜಿಸಲತ ಒಂದತ ಚೌಕಟ್ಟನತು ಒದಗಿಸತತುದ, ಇದತ ಪಾಲತದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿಶೋಷ್ಟ್ವಾಗಿ 

ಏಷಾಯ ಮತತು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನತು ಪ್ೂರೆೈಸಲತ ಎರಡತ ದೋರ್ಗಳ ನಡತವಿನ ಸಹಕಾರವನತು ಉತೆುೋಜಿಸಲತ 

ಒಂದತ ಚೌಕಟ್ಟನತು ಒದಗಿಸತತುದ,  

 

ಇಂದತ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಎಸ್ ಜಿಪಿ ಒಪ್ಪಂದಕಿ ಎರಡನೋ ತಿದತುಪ್ಡಿ, ಎಸ್ ಜಿಪಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾನಯತೆಯನತು 2026 ರವರೆಗೆ 

ವಿಸುರಿಸ್ಥದ. ಇದತ ಭಾರತ ಮತತು ಅಮೆರಿಕಾ ಸಂಯತಕುವಾಗಿ ಕೈಗೆ ಂಡ ಸ್ಾಮರ್ಥಯಗ ವೃದ್ಧಿ ಚಟ್ತವಟಿಕಗಳ ವಾಯಪಿುಯನತು ಈ 

ಚೌಕಟಿಟನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸುರಿಸತತುದ ಮತತು ಎಸ್ ಜಿಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ಂಡ ಚಟ್ತವಟಿಕಗಳ ದವೈವಾಷ್ಟ್ಗಕ ಮೆೋಲ್ಲವಚಾರಣೆ 

ಮತತು ಪ್ರಿರ್ಶೋಲನಗಾಗಿ ಜಂಟಿ ಸಮಾಲ ೋಚನಾ ಕಾಯಗವಿಧಾನವನತು ಒದಗಿಸತತುದ  

 

ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತತು ಅಮೆರಿಕಾ ಅನೋಕ ಕ್ಷೆೋತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಿರ್ಥಮಿಕವಾಗಿ ಕೃಷ್ಟ್, ಪಾಿದೋರ್ಶಕ ಸಂಪ್ಕಗ, ವಾಯಪಾರ 

ಮತತು ಹ ಡಿಕಗಳತ, ಪೂೋಷ್ಟ್ಣೆ, ಆರೆ ೋಗಯ, ಸವಚಛ ಮತತು ನವಿೋಕರಿಸಬಹತದಾದ ರ್ಕಿು, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ, ವಿಪ್ತತು ಸ್ಥದಿತೆ, ನ್ಸೋರತ, 

ನೈಮಗಲಯ, ರ್ಶಕ್ಷಣ ಮತತು ಸಂಸ್ಥಾಯ ಕಟ್ಟಡ ಪಾಲತದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ಾಮರ್ಥಯಗ ವೃದ್ಧಿ ಸಹಾಯವನತು ನ್ಸೋಡತವುದನತು 

ಮತಂದತವರಿಸತತುವೆ. 

ಒಪ್ಪಂದವು ಎರಡ  ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜಂಟಿ ಬದಿತೆಯನತು ಪ್ೂರೆೈಸಲತ ಸಹಾಯ ಮಾಡತತುದ ಮತತು ಬೋಡಿಕ-ಚಾಲ್ಲತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಪಾಲತದಾರಿಕಯನತು ಒದಗಿಸಲತ ಅವರ ಸಂಯೋಜಿತ ಸ್ಾಮರ್ಥಯಗಗಳನತು ಬಳಸ್ಥಕ ಳತುತುದ. ಅಮೆರಿಕಾದ ಂದ್ಧಗಿನ ಈ ತಿಿಕ ೋನ 

ಸಹಕಾರವು ಭಾರತದ ಇತರ ನಡೆಯತತಿುರತವ ಮತತು ಭವಿಷ್ಟ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾಲತದಾರಿಕಗಳತ, ಸ್ಾಮರ್ಥಯಗ ವೃದ್ಧಿ ಮತತು 

ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ದೋರ್ಗಳ ಂದ್ಧಗಿನ ತಾಂತಿಿಕ ನರವಿಗೆ ಪ್ೂರಕವಾಗಲ್ಲದ. 

 

ನವ ದಹಲ್ಲ 

ಜತಲೈ 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. 

 


