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مالقات کی اعظم وزیر سے صدر کے امریکہ  
 

کو، ٹوکیو میں ریاستہائے متحدہ امریکہ کے صدر عزت مآب  4244مئی  42وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی 

نتیجہ خیز مالقات ہوئی۔ مالقات کے نتیجہ خیز نتائج برآمد ہوئے جس سے دو جوزف آر بائیڈن کے ساتھ پر تپاک اور 

 طرفہ شراکت داری کی گہرائی اور رفتار میں اضافہ ہوگا۔

یہ مالقات دونوں رہنماؤں کے درمیان باقاعدہ اعلٰی سطحی بات چیت کے تسلسل کی نشاندہی کرتی ہے جنھوں نے .4

سربراہی  COP26 اور G20 تی طور پر مالقات کی اور اس کے بعدمیں واشنگٹن ڈی سی میں ذا 4242ستمبر 

 کو ان کے درمیان ورچوئل بات چیت ہوئی۔ 4244اپریل  22اجالسوں میں بات چیت کی۔ حال ہی میں 

امریکہ جامع اسٹریٹجک عالمی پارٹنرشپ جمہوری اقدار، قانون کی حکمرانی، اور قوانین پر مبنی بین -ہندوستان.3

کو برقرار رکھنے کے عزم کے ساتھ مشترکہ عزم پر مبنی ہے۔ رہنماؤں نے دو طرفہ ایجنڈے میں  االقوامی نظم

 مختلف شعبوں میں ہونے والی پیش رفت پر مسرت کا اظہار کیا۔

دونوں رہنماؤں نے سرمایہ کاری کی ترغیب کے معاہدے پر دستخط کرنے کا خیر مقدم کیا جو یو ایس ڈیولپمنٹ .2

ن کو ہندوستان میں صحت کی دیکھ بھال، قابل تجدید توانائی، ایس ایم ای، بنیادی ڈھانچہ وغیرہ فائنانس کارپوریش

 جیسے مشترکہ ترجیحات کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی حمایت جاری رکھنے کے قابل بناتا ہے۔

-( پر ہندiCETوجیز )دونوں فریقوں نے نتائج پر مبنی تعاون کو آسان بنانے کے لیے اہم اور ابھرتی ہوئی ٹیکنال.5

امریکہ کی پہل شروع کی۔ ہندوستان میں قومی سالمتی کونسل سکریٹریٹ اور یو ایس نیشنل سیکورٹی کونسل کی 

، کوانٹم AI دونوں ممالک کی حکومت، اکیڈمی اور صنعت کے درمیان iCET مشترکہ قیادت میں،

 میں قریبی روابط قائم کرے گا۔ ، بائیوٹیک، خال، سیمی کنڈکٹر اور دیگر شعبوں5G/6G کمپیوٹنگ،

امریکہ کے دو طرفہ ایجنڈے کا ایک اہم ستون ہے، -یہ دیکھتے ہوئے کہ دفاعی اور سیکورٹی تعاون ہندوستان.6

دونوں فریقوں نے اس بات پر تبادلہ خیال کیا کہ وہ کس طرح تعاون کو مزید مضبوط بنا سکتے ہیں۔ اس تناظر میں 

و میک ان انڈیا اور آتم نربھر بھارت یا خود انحصار ہندوستان پروگرام کے تحت وزیر اعظم نے امریکی صنعت ک

ہندوستان میں تیاری کے لیے ہندوستان کے ساتھ شراکت داری کی دعوت دی جو دونوں ممالک کے لیے باہمی فائدے 

 کے ہو سکتے ہیں۔

نے مشترکہ بایو میڈیکل ریسرچ  صحت کے شعبے میں اپنے تعاون کو آگے بڑھاتے ہوئے، ہندوستان اور امریکہ.7

تک بڑھا دیا جس کے نتیجے میں  4247( کو VAPکو جاری رکھنے کے لیے دیرینہ ویکسین ایکشن پروگرام )

 ویکسین اور متعلقہ ٹیکنالوجیز کی ترقی ہوئی تھی۔

اعلٰی . دونوں ممالک کے درمیان مضبوط لوگوں کے عوام کے روابط کو مضبوط کرنے کے لیے، وزیر اعظم نے 8

 تعلیم کے تعاون کو مضبوط کرنے پر زور دیا جو باہمی فائدے میں ہو سکتا ہے۔

بحرالکاہل کے خطے پر تبادلہ خیال کیا، -۔رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے عالقائی مسائل بشمول جنوبی ایشیا اور ہند9

 کی۔ بحرالکاہل خطے کے لیے اپنے مشترکہ وژن کی تصدیق-ایک آزاد، کھلے اور جامع ہند

بحر الکاہل کے خطہ پر تبادلہ خیال کیا، -قائدین نے باہمی دلچسپی کے عالقائی مسائل بشمول جنوبی ایشیا اور ہند.22

 بحر الکاہل خطے کے لیے اپنے مشترکہ وژن کی تصدیق کی۔-ایک آزاد، کھلے اور جامع ہند

آغاز کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ ( کے IPEFوزیر اعظم نے انڈو پیسیفک اکنامک فریم ورک برائے خوشحالی )

کی تشکیل کے لیے تمام  IPEF ہندوستان متعلقہ قومی حاالت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک لچکدار، اور جامع

 شراکت دار ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔



ی کو اعلٰی سطح پر لے جانے امریکہ شراکت دار-قائدین نے اپنی مفید بات چیت کو جاری رکھنے اور ہندوستان.22

 کے اپنے مشترکہ وژن کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا۔
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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. 

 


