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ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରକିା େଧ୍ୟମର ବଶି୍ୱ ବକିାଶ ପାଇ ଁତ୍ରମିକାଣୀୟ ସହମ ାଗକୁ ମେଇ ମେଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ 
ଗାଇଡଂି ପି୍ରେିପିଲ୍ ଉପମର ଚୁକି୍ତୋୋର ଅବଧି ବୃଦ୍ଧ ି

ଜୁଲାଇ 30, 0002 

ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରକିା େଧ୍ୟମର ଆଜ ିବଶି୍ୱ ବକିାଶ ପାଇଁ ତ୍ରମିକାଣୀୟ ସହମ ାଗ ଉପମର ମେଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗାଇଡଂି ପି୍ରେିପିଲ୍ (ଏସଜପିି) 

ର ଦ୍ୱତିୀୟ ସଂମଶାଧେ ସ୍ୱାକ୍ଷରତି ମହାଇଛ।ି ଏହ ିସଂମଶାଧେକୁ ଭାରତର ମବୈମେଶକି ବୟାପାର େନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନ୍ତଗଗତ ବକିାଶ ଭାଗିୋରୀ 
ପ୍ରଶାସେ-II ବଭିାଗର  ୁଗମ ସଚବି ଶ୍ରୀେତୀ ଅଭିଳାଷା ମ ାଶୀ ଏବଂ ଅନ୍ତଜଗାତୀୟ ବକିାଶ ପାଇଁ  ୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରକିାର ସଂସ୍ଥା (ୟୁଏସଏଡ) 
ର ଭାରତମର କା ଗୟବାହକ େିଶେ େମିଦଗଶକ ଶ୍ରୀେତୀ କାମରେ କିମିୋସି୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରଛିନ୍ତ।ି 

େମଭେବର 2014 ମର ସ୍ୱାକ୍ଷରତି ଏହ ିଏସଜପିି ଚୁକି୍ତୋୋ ବଶି୍ୱ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସେଦୃ୍ଧ ିପାଇଁ ଭାରତ-ଆମେରକିା ସହଭାଗିତାର ଅବୋେ 

ଉପମର ଗରୁୁତ୍ୱାମରାପ କମର। ବମିଶଷ କର ିଏସଆି ଏବଂ ଆଫି୍ରକାମର ଥିବା ସହଭାଗୀ ମେଶୋେଙ୍କର ବକିାଶେଳୂକ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପରୂଣ 
କରବିା ପାଇଁ େୁଇ ମେଶ େଧ୍ୟମର ସହମ ାଗକୁ ମପ୍ରାତ୍ସାହତି କରବିା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମଫ୍ରେୱାକଗ ପ୍ରୋେ କରଥିାଏ। 

ଆଜ ିସ୍ୱାକ୍ଷରତି ଏସଜପିି ଚୁକି୍ତୋୋର ଦ୍ୱତିୀୟ ସଂମଶାଧେ ଏହ ିଚୁକି୍ତୋୋର ଅବଧିକୁ 2026 ପ ଗୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ିକରଛି।ି ଏହ ିସଂମଶାଧେ 
ମଫ୍ରେୱାକଗ ଅଧୀେମର ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରକିା େଧ୍ୟମର େିଳତି ଭାବମର କରା ାଉଥିବା େକ୍ଷତା ବକିାଶ କା ଗୟକଳାପର ପରସିରକୁ 
ସମ୍ପ୍ରସାରତି କରଛି ିଏବଂ ଏସଜପିି ଅଧୀେମର କରା ାଉଥିବା କା ଗୟକଳାପର େିଳତି ଦ୍ୱବିାଷକି େେଟିରଂି ଏବଂ ସେୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ପରାେଶଗ 
ମେକାେଜିେି େଧ୍ୟ ପ୍ରୋେ କରଛି।ି 

ଏହ ିଚୁକି୍ତୋୋ ଅେୁ ାୟୀ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରକିା କୃଷ,ି ଆଞ୍ଚଳକି ସଂମ ାଗୀକରଣ, ବାଣିଜୟ ଏବଂ ପୁଞି୍ଜ ବେିମି ାଗ, ମପାଷଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ, 
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଶକି୍ତ, େହଳିା ସଶକି୍ତକରଣ, ବପି ଗୟୟ େକୁାବଲିା ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ,ି ଜଳ, ପରେିଳ, ଶକି୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରତଷି୍ଠାେ େେିଗାଣ ଆେ ି

ଏକାଧିକ ମକ୍ଷତ୍ରମର ସହଭାଗୀ ମେଶୋେଙୁ୍କ େକ୍ଷତା ବକିାଶ ସହାୟତା ପ୍ରୋେ ଜାର ିରଖିମବ। 

ଏହ ିଚୁକି୍ତୋୋ ଉଭୟ ମେଶର େିଳତି ପ୍ରତବିଦ୍ଧତାକୁ ହାସଲ କରବିାମର ଏବଂ ଚାହେିା େୁତାବକ ବକିାଶ ସହଭାଗୀତା ପ୍ରୋେ କରବିା ପାଇଁ 

ମସୋେଙ୍କର େଳିତି କ୍ଷେତାକୁ ଉପମ ାଗ କରବିାକୁ ସାହା ୟ କମର। ଆମେରକିା ସହତି ଏହ ିତ୍ରମିକାଣୀୟ ସହମ ାଗ ଭାରତର ବଶି୍ୱ 
ସ୍ତରମର ଅେୟ ମେଶୋେଙ୍କ ସହତି ଜାର ିରହଥିିବା ଏବଂ ଭବଷିୟତର ବକିାଶ ସହଭାଗୀତା, େକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧ ିଏବଂ ମବୈଷୟିକ ସହାୟତାର 

ପରପିରୂକ ମହବ। 

େୂଆେଲି୍ଲୀ 
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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. 

 


