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ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ
24 ਸਤੰਬਰ, 2021
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼੍ਟਰਪ੍ਤੀ ਮਹਾਮਹਹਮ
ਜੋਜ਼ਫ਼ ਆਰ. ਬਾਇਡਨ ਨਾਲ ਹਨਿੱ ਘੀ ਤੇ ਉਸਾਰ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ।
ਜਨਵਰੀ 2021 ’ਚ ਰਾਸ਼੍ਟਰਪ੍ਤੀ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰਾਾਂ ਦੀ ਹਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ
ਇਹ ਆਹਮੋ–ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਪ੍ਹਹਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ। ਦੋਹਾਾਂ ਲੀਡਰਾਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਹਵਆਪ੍ਕ ਹਵਸ਼੍ਵ
ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ’ ਦੀ ਸਮੀਹਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁਵਿੱਲੇ ਸਹਹਯੋਗ ਨੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ
ਹਵਚਾਰ–ਵਟਾਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਕਹਾ ਹਕ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ; ਲੋ ਕਤਾਾਂਤਹਰਕ ਕਦਰਾਾਂ–ਕੀਮਤਾਾਂ ਦੀ
ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾ, ਟੈਕਨੋ ਲੋਜੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਾਡੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਹਤਭਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਦੀ ਟਰਿੱਸਟੀਹਸ਼੍ਪ੍ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਥੰਮ੍ਾਾਂ ਦੇ
ਅਧਾਰ ਉਿੱਤੇ ਇਿੱਕ ਵਿੱਡੇ ਪ੍ਹਰਵਰਤਨ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਹਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੀਡਰਾਾਂ ਨੇ ਹਵਦੇਸ਼੍ ਤੇ ਰਿੱਹਿਆ ਮੰਤਰੀਆਾਂ
ਦੀ 2+2 ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਿੱਧਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਿੱਲਬਾਤ ਸਮੇਤ ਹਵਹਭੰਨ ਿੇਤਰਾਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੁਵਿੱਲੇ ਸੰਵਾਦਾਾਂ ਦਾ
ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਭਹਵਿੱਿ ਲਈ ਤਰਜੀਹਾਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨਗੇ।
ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰਾਾਂ ਨੇ ਕੋਹਵਡ-19 ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਹਹਯੋਗ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਹਵਿੱਚ ਰਾਸ਼੍ਟਰਪ੍ਤੀ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਿੱਲ ਰਹੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਯਤਨਾਾਂ ਅਤੇ ਕੋਹਵਡ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਹਵਸ਼੍ਵਹਵਆਪ੍ੀ ਪ੍ਹੁੰਚ ਦੀ ਸ਼੍ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਜਾਣਹਦਆਾਂ ਹਕ ਦੁਵਿੱਲੇ ਵਪ੍ਾਰ ਨੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਆਦਾ ਗੁ ੰਜਾਇਸ਼੍ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਆਗ ਇਸ ਗਿੱਲ 'ਤੇ
ਸਹਹਮਤ ਹੋਏ ਹਕ ਅਗਲਾ ਵਪ੍ਾਰ ਨੀਤੀ ਫੋਰਮ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਿੀਰ ਹਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਵਪ੍ਾਰਕ
ਸਬੰਧਾਾਂ ਨੰ ਹੁਲਾਰਾ ਹਮਲੇ । ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਜਲਵਾਯ ਅਤੇ ਸਵਿੱਛ ਊਰਜਾ ਏਜੰਡਾ 2030 ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਧੀਨ ਉਹ
ਸਵਿੱਛ ਊਰਜਾ ਹਵਕਾਸ ਅਤੇ ਅਹਹਮ ਟੈਕਨੋ ਲੋਜੀਆਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਹਲਆਉਣ ਲਈ ਸਹਹਮਤ ਹੋਏ। ਸੰਯੁਕਤ

ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਹਵਿੱਚ ਵਿੱਡੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਾਂ ਨੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਹਦਆਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਦੇ ਹਵਿੱਚ ਲੋ ਕਾਾਂ ਤੋਂ
ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦੇ ਮਹਿੱਤਵ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼੍ੀਲਤਾ ਨੰ ਸੁਹਵਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਿੱਚ ਹਸਿੱਹਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨੰ ਵਧਾਉਣ
ਦੇ ਆਪ੍ਸੀ ਫ਼ਾਇਹਦਆ ਉਿੱਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪ੍ਾਇਆ।
ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰਾਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਹਨਸਤਾਨ ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਸਮੇਤ ਦਿੱਿਣੀ ਏਸ਼੍ੀਆ ਦੇ ਿੇਤਰੀ ਹਵਕਾਸ ਬਾਰੇ ਹਵਚਾਰਾਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਵਸ਼੍ਵਹਵਆਪ੍ੀ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਹਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਸਾਾਂਝੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੱਧਤਾ
ਨੰ ਦੁਹਰਾਇਆ; ਅਤੇ ਸਰਹਿੱਦ ਪ੍ਾਰਲੇ ਅਿੱਤਵਾਦ ਦੀ ਹਨਿੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਤਾਹਲਬਾਨ ਨੰ ਸਿੱਦਾ ਹਦਿੱਤਾ ਹਕ ਉਹ
ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੱਧਤਾਵਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਾਾਂ ਦੇ ਮਨੁਿੱ ਿੀ ਅਹਧਕਾਰਾਾਂ ਦਾ ਸਹਤਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਅਫ਼ਗ਼ਾਹਨਸਤਾਨ ਨੰ ਬੇਰੋਕ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਆਹਗਆ ਦੇਣ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਲੋ ਕਾਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਲੰ ਮੇ ਸਮੇਂ
ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੱਧਤਾ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਤਾ ਇਸ ਗਿੱਲ 'ਤੇ ਸਹਹਮਤ ਹੋਏ ਹਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਾਾਂ ਦੇ
ਸਮਾਵੇਸ਼੍ੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਾਾਂਤਮਈ ਭਹਵਿੱਿ ਲਈ ਇਿੱਕ–ਦਜੇ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਹਿਓ ਤਾਲਮੇਲ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣਗੇ।

ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰਾਾਂ ਨੇ ਹਹੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਾਂਤ ਿੇਤਰ ਬਾਰੇ ਹਵਚਾਰਾਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਿੁਿੱਲ੍ੇ ਅਤੇ
ਸਮਾਵੇਸ਼੍ੀ ਹਹੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਾਂਤ ਿੇਤਰ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਸਾਾਂਝੇ ਹਦਰਸ਼੍ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਪ੍ੁਸ਼੍ਟੀ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪ੍ਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਦਰਸ਼੍ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯ ਪ੍ਹਰਵਰਤਨ ਅਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਹਜਹੇ ਹਵਸ਼੍ਵ
ਮੁਿੱਹਦਆਾਂ 'ਤੇ ਸਾਾਂਝੇ ਹਹਿੱਤਾਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰਮੁਿਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਾਂ ਹਵਿੱਚ ਹਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਸਹਹਮਤ ਹੋਏ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼੍ਟਰਪ੍ਤੀ ਬਾਇਡਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਤਨੀ ਡਾ: ਹਜਲ ਬਾਇਡਨ ਨੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ
ਸਿੱਦਾ ਹਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਤਾ ਆਪ੍ਣੀ ਉਿੱਚ ਪ੍ਿੱਧਰੀ ਗਿੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ, ਮਜ਼ਬਤ ਦੁਵਿੱਲੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨੰ ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ
ਆਪ੍ਣੀ ਹਵਸ਼੍ਵਹਵਆਪ੍ੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੰ ਸਹਮਰਿੱਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਹਮਤ ਹੋਏ।

ਵਾਸ ੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ.
24 ਸਤੰਬਰ, 2021
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