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ਸਯੰਕੁਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਵਿਦਸ਼ੇ ਮਤੰਰੀ ਿੈਂਡੀ ਸ਼ਰਮਨ ਿਲੱੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਰੇੀ 
(5-7 ਅਕਤੂਬਰ, 2021) 

7 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 

 

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਪ ਵਿਦਸ਼ੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਿੈਂਡੀ ਸ਼ਰਮਨ ਨੇ 5 ਤੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 
ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। 
 

ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਅਮਰੀਕੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਈੋ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਦੋਿਾਾਂ ਵਧਰਾਾਂ ਨੂ ੰਪਰਧਾਨ 
ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਨਵਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਸੇਫ ਆਰ ਵਬਡੇਨ ਨਾਲ ਹਈੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਅਤ ੇ
ਕਿਾਡ ਲੀਡਰਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਦਾ ਫਾਲੋ ਅਪ ਕਰਨ ਦਾ ਿਧੀਆ ਮੌਕਾ ਵਮਵਲਆ। 
 

ਵਦੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਤੰਰੀ ਸ਼ਰਮਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਤੰਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਵੱਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ 
ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਿੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੰਬਈ ਵਿਚੱ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਜਲ 
ਸੈਨਾ ਕਮਾਾਂਡ ਦਾ ਦਰੌਾ ਕੀਤਾ, ਵਜੱਥ ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਫਲੈਗ ਅਫਸਰ ਕਮਾਾਂਵਡੰਗ ਇਨ ਚੀਫ ਿਾਈਸ ਐਡਵਮਰਲ 
ਆਰ. ਹਰੀ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। 
 

ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰ ੇਦਰੌਾਨ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਤੰਰੀ ਸ਼ਰਮਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਰੀ ਹਰਸ਼ 
ਿਰਧਨ ਸ਼ਰੀੰਗਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਆਪਕ ਆਲਮੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਮਜੌੂਦਾ ਸਵਹਯੋਗ 
ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨੇਤਾਿਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਅਗਾਾਂਹਿਧੂ ਏਜਡੇੰ ਨੂ ੰਅੱਗੇ ਵਲਜਾਣ 
ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। 
 

ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਮਨ ਨੇ ਕਵੋਿਡ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦਰੌਾਨ ਭਾਰਤ ਿੱਲੋਂ ਆਲਮੀ ਸਪੰਰਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ 
ਅਤੇ ਇਸ ਿੱਲੋਂ ਵਦਤੱੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਦੋਿਾਾਂ ਵਧਰਾਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ  -19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨੂ ੰ
ਕਾਬ ੂਕਰਨ 'ਤੇ ਵਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ, ਵਜਸ ਵਿਚੱ ਭਾਰਤ -ਪਰਸ਼ਾਾਂਤ ਿਤੇਰ ਵਿਚੱ ਟੀਕੇ ਉਪਲਬਧ 
ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਕਿਾਡ ਿਕੈਸੀਨ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ, ਲਚਕੀਲੀ  ਸਪਲਾਈ ਚਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤ ੇਅਤੰਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਯਾਤਰਾ ਨੂ ੰਸਿੁਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਮਕਾਲੀ ਮੁੱਵਦਆਾਂ ਵਜਿੇਂ ਜਲਿਾਯੂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਥੁਰੀ ਊਰਜਾ 
ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਹਯੋਗ 'ਤੇ ਿੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
 



ਅਫਗਾਵਨਸਤਾਨ ਅੰਦਰਲੇ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਣੇ ਦਿੱਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਤੱਿਾਦ 
ਦਾ ਮਕੁਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤ ੇਸਯੰੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਵਿਆ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤੇ 2593 ਨੂ ੰਲਾਗ ੂਕਰਨ 
ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਅਤ ੇਸਵਥਰਤਾ ਨੂ ੰਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਵਸ਼ਆਾਂ ਨੂ ੰਇਸ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਾਂਦਰ ੇਦਰੌਾਨ 
ਮਹੱਤਤਾ ਵਦੱਤੀ ਗਈ। ਦੋਿੇਂ ਵਧਰਾਾਂ ਇਸ ਿੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਮੁੱਵਦਆਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤ ੇਸਲਾਹ 
-ਮਸ਼ਿਰ ੇਜਾਰੀ ਰਿੱਣਗੀਆਾਂ। 
 

ਸੁਤੰਤਰ, ਿੁੱਲੇ ਅਤ ੇਸਮਾਿੇਸ਼ੀ ਵਹੰਦ-ਪਰਸ਼ਾਾਂਤ ਿਤੇਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰ ੇਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤ ੇ
ਹਾਲੀਆ ਨੇਤਾਿਾਾਂ ਦੇ ਵਸਿਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਕਿਾਡ ਦੀਆਾਂ   ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ 
ਉਸਾਰੂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਨੂ ੰਲਾਗ ੂਕਰਨ ਪਰਤੀ ਿਚਨਬਧੱਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ। 
 

ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਮਨ ਅਤ ੇਵਿਦੇਸ਼ ਸਕਤੱਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇੰਡੀਆ ਿਪਾਰ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਏ 
ਗਏ ਭਾਰਤ-ਵਿਚਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਸ਼ੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਹਸੱਾ ਵਲਆ। 
 

ਿਪਾਰ ਅਤ ੇਵਨਿੇਸ਼, ਰੱਵਿਆ, ਸੁਰੱਵਿਆ ਅਤ ੇਅੱਤਿਾਦ ਵਿਰੋਧ ਅਤ ੇਲੋਕ ਪਧੱਰੀ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨੂ ੰਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 
ਸਬੰਧੀ ਦੁਿੱਲੇ ਸਵਹਯੋਗ ਨੂ ੰਹੋਰ ਡੰੂਘਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਿਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਅਤ ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ 
ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਿ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੁਿੱਲੇ ਸੰਿਾਦ ਪਰਣਾਲੀਆਾਂ ਦੀ ਬਠੈਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਭੰਾਿਨਾ ਹੈ. 
 

ਮੋਹਰੀ ਲੋਕਤਤੰਰ ਹੋਣ ਿਜੋਂ ਦੋਿੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਾਂ ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਕਦਰਾਾਂ ਕੀਮਤਾਾਂ ਨੂ ੰਹੋਰ ਮਜ਼ਬਤੂ ਕਰਨ ਅਤ ੇ
ਸਾਾਂਝੇ ਵਹੱਤਾਾਂ ਦੇ ਿਤੇਰੀ ਅਤ ੇਆਲਮੀ ਮੁੱਵਦਆਾਂ 'ਤ ੇਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂ ੰਿਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ 
ਕਰਨਗ.ੇ 
 

ਨਿੀਂ ਵਦੱਲੀ 
7 ਅਕਤੂਬਰ, 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. 
 


