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ਭਾਰਤ ਅਤ ੇਸਯੰੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਵਿਆਪੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਤਕਣੇੋ ਸਵਿਯਗੋ ਦ ੇ

ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਦ ੇਵਿਆਨ 'ਤ ੇਸਮਝਤੌ ੇਦਾ ਵਿਸਤਾਰ 

 

30 ਜੁਲਾਈ, 2021 

 
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਲਮੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਤਕੋਣੇ ਸਵਿਯੋਗ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਦੇ 

ਵਿਆਨ (SGP) ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸੋਧ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸੋਧ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਿਾਲੀ 

ਪਰਸ਼ਾਸਨ -2 ਵਿਿੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਾਾਂਝੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅਵਭਲਾਸ਼ਾ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰ 

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਿੈਲਪਮੈਂਟ (USAID) ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਮਸ਼ਨ ਿਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਕੈਰਨ ਕਲੀਮੋਿਸਕੀ ਨੇ 

ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। 
 

ਨਿੰਿਰ 2014 ਵਿੱਚ ਿੋਏ SGP ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਸਵਿਰਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਿਾਲੀ ਭਾਈਿਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ 

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਿੈ।  ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਵਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ 

ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਧੀ ਇੱਛਾਿਾਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਿਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਢਾਾਂਚਾ ਵਮਲਦਾ ਿੈ। 
 

SGP ਸਮਝੌਤੇ ਅੰਦਰ ਿੋਏ ਅੱਜ ਿੋਏ ਦੂਜੇ ਸੋਧ ਨਾਲ SGP ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਿੈਧਤਾ 2026 ਤੱਕ ਿੋ ਗਈ ਿੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ 

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰਰੇਕ ਿੱਲੋਂ  ਇਸ ਢਾਾਂਚੇ ਿੇਠ ਵਮਲਕੇ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਾਂ ਸਮਰਿਾ ਵਨਰਮਾਣ 

ਗਤੀਵਿਧੀਆਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਿੱਧ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ SGP ਅਧੀਨ ਿੋਣ ਿਾਲੀਆਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਾਂ ਦੀ ਸਾਾਂਝੀ ਸਮੀਵਖਆ ਅਤੇ 

ਵਨਗਰਾਨਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਿ ਮਸ਼ਿਰੇ ਦਾ ਤੰਤਰ ਿੀ ਵਿਕਵਸਤ ਿੋਿੇਗਾ।   
 

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਵਿਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸਵਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਿਾ ਵਨਰਮਾਣ 

ਸਿਾਇਤਾ ਵਦੰਦ ੇਰਵਿਣਗੇ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਿਾੜੀ, ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ, ਿਪਾਰ ਅਤੇ ਵਨਿੇਸ਼, ਪੋਸ਼ਣ, ਵਸਿਤ, 

ਸਾਫ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਔਰਤਾਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਆਪਦਾ ਪਰਿੰਧਨ, ਪਾਣੀ, ਸਫਾਈ, ਵਸੱਵਖਆ ਅਤੇ ਸੰਸਿਾ 

ਵਨਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ।  
 

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਦੋਿਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਵਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਿਾਲੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਾਂਝੀ 

ਸਮਰੱਿਾ ਨੂੰ ਿਧਾਉਣ ਪਰਤੀ ਸਾਾਂਝੀ ਿਚਨਿੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਵਮਲੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇਿ ਵਤਰਕੋਣਾ 



ਸਵਿਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਿੋਰ ਚੱਲ ਰਿੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ, ਸਮਰੱਿਾ ਵਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਾਂ 

ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਾਇਤਾ ਦਾ ਪੂਰਕ ਿੋਿੇਗਾ। 
 
ਨਿੀਂ ਵਦੱਲੀ 

30 ਜੁਲਾਈ, 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. 

 


