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భారత్ మరియు యూఎస్ మధ్య ప్రప్ంచ అభివృద్ధి  కోసం త్రైపాక్షిక 
సహకారానికి సంబంధధంచిన మారగ దరశక సూతరర ల ప్రకటనప ర ఒప్పందం 
పొ డిగింప్ు 
జూల ర 30, 2021 
 
ప్రప్ంచ అభివృద్ధి  కోసం త్రైపాక్షిక సహకారానికి సంబంధధంచిన మారగ దరశక సూతరర ల ప్రకటన (ఎస్ జీపీ)కు ర ండో  
సవరణప ర భారత్ మరియు యున రటెడ్ స్టే ట్స్ (యూఎస్) నేడు సంతకాలు చేశాయి. ఈ సవరణప ర భారత విద్ేశీ 
వయవహారాల మంత్రరతవ శాఖకు చ్ంద్ధన అభివృద్ధి  భాగస్ావమయ నిరవహణ విభాగం-II జాయింట్స స్ కరటరీ Ms. 
అభిలాష జోషి, భారత్ లోని యున రటెడ్ స్టే ట్స్ కు చ్ంద్ధన అంతరాా తీయ అభివృద్ధి  ఏజ న్స్ (యూఎస్ఏఐడీ) 
తరతరాలిక మిషన్ డ్రర కేర్ Ms. కరేన్ కిిమోవ స్ీా సంతకాలు చేశారు. 
 
2014 నవంబర్ లో కుద్ధరిన ఎస్ జీపీ ఒప్పందం, ప్రప్ంచ స్ిి రతవం మరియు సుసంప్ననతకు భారత్-యూఎస్ 
భాగస్ావమయం అంద్ధంచిన సహకారానిన నొకిాచ్బుత ంద్ధ. భాగస్ావమయ ద్ేశాలు, ముఖయంగా ఆస్ియా మరియు 
ఆఫ్ిరకాలోి  అభివృద్ధి  ఆకాంక్షలను స్ాకారం చేయడరనికి ఇరు ద్ేశాల మధ్య సహకారానిన పరర త్హ ంచడం కోసం 
ఇద్ధ ఒక కారాయచరణను అంద్ధస్రత ంద్ధ. 
 
ఎస్ జీపీ ఒప్పంద్రనికి నేడు జరిగిన ర ండో  సవరణ అనేద్ధ, ఎస్ జీపీ ఒప్పందం చ్లుి బాటును 2026 వరకు 
పొ డిగించేలా చేసుత ంద్ధ. ఈ కారాయచరణ కింద భారత్ మరయిు యున రటెడ్ స్టే ట్స్ ఉమమడిగా స్ామరియ నిరామణ 
కారయకలాపాలను చేటటే  అవకాశాలను ప ంపొ ంద్ధంప్జేసుత ంద్ధ అలాగే ఎస్ జీపీ కింద చేప్టటే న కారయకలాపాలకు 
సంబంధధంచి ఉమమడి ద్్రవవారిిక ప్రయవేక్షణ మరియు సమీక్ష కోసం సంప్రద్ధంప్ుల యంతరర ంగానిన కూడర 
అంద్ధసుత ంద్ధ. 
 
ఈ ఒప్పందం కింద, భారత్ మరియు యూఎస్ తమ భాగస్ావమయ ద్ేశాలోి ని బహుళ రంగాలోి , ప్రధరనంగా 
వయవస్ాయం, పరా ంతీయ కన కేివిటీ, వాణిజయం మరియు ప టుే బడులు, పర షణ, ఆరోగయం, సవచఛ మరియు 



ప్ునరుతరపదక ఇంధ్నం, మహ ళా స్ాధధకారత, విప్తతత  సంస్ిదిత, న్సరు, పారిశుధ్యం, విదయ మరియు సంసిల 
నిరామణంప ర దృషిే  కేంద్రరకరిసూత , స్ామరియ నిరామణ సహాయం అంద్ధంచడరనిన కొనస్ాగిస్ాత యి. 
 
డిమాండ్ ఆధరరిత అభివృద్ధి  భాగస్ావమాయనిన అంద్ధంచడరనికి ఇరు ద్ేశాలు కలిస్ికటుే గా ప్నిచేస్టందుకు అలాగే 
తమ ఉమమడి స్ామరాి యలను ఉప్యోగించుకోవడరనికి సంబంధధంచి ఉమమడి నిబదితను న రవేరచడరనికి ఈ 
ఒప్పందం ద్ో హదం చేసుత ంద్ధ. ఈ త్రైపాక్షిక సహకారం అనేద్ధ ప్రప్ంచవాయప్త ంగా ద్ేశాలత  భారత్ యొకా ఇతర 
ప్రసుత త మరియు భవిషయతతత  అభివృద్ధి  భాగస్ావమాయలు, స్ామరియ నిరామణం మరియు స్ాంకేత్రక సహాయాలను 
ప్ూరిత చేయడరనికి త డపడుతతంద్ధ. 
 
నూయఢిలి్ల 
జూల ర 30, 2021 
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