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యున ైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా విదేశీ వ్యవ్హారాల శాఖ డిప్యయటీ స్కె్రటరీ 
వ ెండీ షెర్మన్ భార్త్ ప్ర్యటన (అకటే బర్ 05-07, 2021) 
అక్టో బర్ 07, 2021 

 

యున ైడెట్ స్టోట్్ (యూఎస్) విదేశీ వ్యవ్హారాల శాఖ డిప్యయటీ స్ెక్రటరీ Ms. వ ెండీ షెర్మన్, 2021 అక్టో బర్ 5-
7 తేదీలలో  భార్త లల ప్ర్యట ెంచార్ు. 
 
ప్రధాన మెంత్రర ఇటీవ్లి యూఎస్ఏ ప్ర్యటన అనెంతర్ెం ఈ ప్ర్యటన చోటుచేసుక్ ెంది, యూఎస్ అధ్యక్షుడు 
జోస్ెఫ్ ఆర్ బ ైడెన్ తో ప్రధాని శీర నరేెంద్ర మోదీ సమావేశెం అలాగే క్ాాడ్ నాయక్ ల సద్సు్క్  సెంబెంధిెంచిన 
ఫలితాలను సమీక్ిెంచుక్టవ్డానిక్ి షెర్మన్ ప్ర్యటన ఇర్ు ప్క్ాలక్  ఒక్ అద్ుుతమ ైన అవ్క్ాశానిి 
అెందిెంచిెంది. 
 
ఢిలో్లలల డిప్యయటీ స్ెక్రటరీ షెర్మన్ విదేశీ వ్యవ్హారాల మెంత్రర, జాతీయ భద్రతా సలహాదార్ు అలాగే విదేశాెంగ 
క్ార్యద్రశిని క్లిశార్ు. ముెంబ ైలల ఆమ  వాయపార్ ప్రత్రనిధ్ులతో సమాలలచనల  జరశపార్ు అలాగే ప్శ్చిమ 
నావిక్ాద్ళానిి సెంద్రశిెంచార్ు. అక్కడ ఫ్ాో గ్ ఆఫీసర్ క్మాెండిెంగ్ ఇన్ చీఫ్, వ ైస్ అడిమర్ల్ ఆర్. హరశ 
క్ మార్ ను క్ల సుక్ నాిర్ు. 
 
డిప్యయటీ స్ెక్రటరీ షెర్మన్ మరశయు విదేశాెంగ క్ార్యద్రశి శీర హర్షవ్ర్ధన్ శ్చరెంగాో  తమ సెంప్రదిెంప్ుల సెంద్ర్ుెంగా, 
భార్త-యూఎస్ సమగర ప్రప్ెంచ వ్యయహాతమక్ భాగస్ాామయెం కి్ెంద్ న లక్ొని ప్రసుు త భాగస్ాామాయనిి 
సమీక్ిెంచార్ు అలాగే సెంబెంధిత నాయక్ ల  నిరేధశ్చెంచిన ద్ూర్ద్ృషటోతో క్ూడిన ఎెంజ ెండాను మరశెంత 
ముెంద్ుక్  తీసుక్ ళలో  విషయెంలల తమ నిబద్ధతను వార్ు ప్ునర్ుదాా ట ెంచార్ు. 
 
క్టవిడ్ మహమామరశ సమయెంలల భార్త ప్రప్ెంచ దేశాలక్  అెందిెంచిన సహాయ, సహక్ారాలను డిప్యయటీ 
స్ెక్రటరీ షెర్మన్ క్ొనియాడార్ు. క్ాాడ్ వాయక్ి్న్ భాగస్ాామయెం దాారా ఇెండో-ప్స్టఫటక్ పరా ెంతెంలల అెంద్రశకీ్ 
వాయకి్్నుో  అెంద్ుబాటులల ఉెంచడెంతో సహా క్టవిడ్-19 మహమామరశకి్ అడుు క్టో వేయడెంపెై; సర్ఫరా 
వ్యవ్సథలను ప్ునర్ుద్ధరశెంచడెంపెై; అలాగే అెంతరాా తీయ ప్రయాణాలను సులభతర్ెం చేయడెంపెై ఇర్ు ప్క్ాల  



ద్ృషటోస్ారశెంచాయి, వాతావ్ర్ణ మార్ుు మరశయు ప్రాయవ్ర్ణానుక్ూల ఇెంధ్నెం, అలాగే వ్ర్ధమాన 
స్ాెంక్ేత్రక్తల  వ్ెంట  సమక్ాల్లన అెంశాలపెై సహక్ార్ెం గురశెంచి క్ూడా చరశిెంచార్ు. 
 
ఆపా్నిస్ాథ న్ లల ఇటీవ్ల చోటుచేసుక్ ని ప్రశణామాలతో సహా ద్క్ిణాస్టయాలల ప్రశస్టథతుల , స్ీమాెంతర్ 
ఉగరవాదానిి నిరోధిెంచాలి్న అవ్సర్ెం, అలాగే ఐక్యరాజయసమిత్ర భద్రతా మెండలి (యూఎన్ఎస్ స్ీ) తీరామనెం 
2593ను అమల  చేయడెం దాారా శాెంత్ర మరశయు స్టథర్తాానిక్ి భరోస్ానివ్ాడెం వ్ెంట  అెంశాలపెై ప్రధానెంగా 
ఈ చర్ిలలో  ద్ృషటోస్ారశెంచార్ు. ఈ పరా ెంతానిక్ి సెంబెంధిెంచిన సమసయలపెై ఇర్ు ప్క్ాల  క్రమెం తప్ుక్ ెండా 
చర్ిల  మరశయు సెంప్రదిెంప్ులను క్ొనస్ాగశెంచనునాియి. 
 
స్టాచాాయుత, బహిర్ెంగ మరశయు సమిమళిత ఇెండో-ప్స్టఫటక్ పరా ెంతెం పరా ధానయతపెై ఇర్ు ప్క్ాల  తమ 
అభిపరా యాలను ప్ెంచుక్ నాియి అలాగే ఇటీవ్లి నాయక్ ల సద్సు్లల ప్రక్ట ెంచిన విధ్ెంగా క్ాాడ్ యొక్క 
స్ానుక్ూల మరశయు నిరామణాతమక్ చొర్వ్లను అమల  చేస్ట విషయెంలల తమ నిబద్ధతను 
ప్ునర్ుదాా ట ెంచాయి. 
 
డిప్యయటీ స్ెక్రటరీ షెర్మన్ మరశయు విదేశాెంగ క్ార్యద్రశి క్లిస్ట యూఎస్-భార్త వాయపార్ మెండలి నిర్ాహిెంచిన 
భార్త-ఆలలచనల సద్సు్క్  సెంబెంధిెంచిన ప్రతేయక్ సె్షన్ లల పాలగొ నాిర్ు. 
 
వాణిజయెం మరశయు పెటుో బడుల ; ర్క్షణ, భద్రత మరశయు ఉగరవాద్ నిరోధ్ెం, అలాగే ప్రజా సెంబెంధాలను 
బలలపటతెం చేసుక్టవ్డెంలల దెైాపాక్ిక్ భాగస్ాామాయనిి మరశెంత విసు ృతెం చేసుక్టవ్డానిక్ి అవ్సర్మ ైన చర్యల 
సమీక్ష మరశయు గురశుెంప్ునక్ , సమీప్ భవిషయతుు లల ప్ల  దైెాపాక్ిక్ చర్ిల యెంతరా ెంగాలక్  సెంబెంధిెంచిన 
సమావేశాలను నిర్ాహిెంచనునాిర్ు. 
 
ప్రజాస్ాామయ దిగొజాల గా, ఇర్ు దేశాల  తమ సహక్ారాతమక్ విల వ్ల ఆధార్ెంగా సెంబెంధాలను బలలపటతెం 
చేసుక్టవ్డానిక్ి అలాగే ప్ర్సుర్ ప్రయోజనెం క్లిగశన పరా ెంతీయ మరశయు ప్రప్ెంచ అెంశాలపెై చర్ిల ప్ురోగత్రని 
పెెంప ెందిెంచుక్టవ్డానిక్ి క్ూడా ప్రయత్రిసుు నాియి. 
 
నయయఢిలీ్ల 
అకటే బర్ 07, 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. 


