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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ
’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ
26 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ, ਮਹਾਮਹਹਮ ਜੋਸੇਫ਼ ਆਰ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਟੈਲੀਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਦੋਹਾਾਂ ਨੇ ਤਾਵਾਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ-ਆਪ੍ਣੇ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਹਵੱਚ ਕੋਹਵਡ-19 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਭਾਰਤ ਹਵੱਚ ਤੇਜ਼
ਵੈਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਹਵਡ-19 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਹਰ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਅਤੇ
ਮਹੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਦਵਾਈਆਾਂ, ਉਪ੍ਚਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਹਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਸਬੰਧੀ ਉਪ੍ਕਰਣਾਾਂ ਦੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਹਨਸ਼ਹਚਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਹਮਲ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ
ਿੈਰਾਹਪ੍ਊਹਟਕਸ, ਵੈਂਟੀਲੇ ਟਰਸ ਆਹਦ ਸੰਸਾਧਨਾਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਅਤੇ ਕੋਹਵਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨਸ ਦੇ ਹਨਰਮਾਣ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ
ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਸਰੋਤਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਹਹਚਾਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਾਂ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਿਨ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਈ ਹਦਲੋਂ
ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹਵਸ਼ਵ ਪ੍ੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਹਵਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ
ਕੋਵੈਕਸ ਅਤੇ ਕਵਾਡ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਹਹਲਾਾਂ ਹਵੱਚ ਇਸ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਉਲੇ ਖ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਹਵਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਹਧਤ
ਾਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਇਨਪ੍ੁਟਸ ਦੀ ਹਨਰਹਵਘਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਚੇਨ
ਟੀਕੇ, ਦਵਾਈਆਾਂ ਅਤੇ ਉਪ੍ਚਾਰਾਾਂ ਦੇ ਹਨਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਨੂੰ ਸੁਹਨਸ਼ਹਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹਦੱਤਾ।
ਦੋਹਾਾਂ ਨੇ ਤਾਵਾਾਂ ਨੇ ਕੋਹਵਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਹਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸਪ੍ਲਾਈ ਹਵੱਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ
ਸਮਰੱਿਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਾਂਹਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਹਵੱਚ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਾਂ ਹਵੱਚ ਗਹਹਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਹਯੋਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ
ਆਪ੍ਣੇ ਸਬੰਹਧਤ ਅਹਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨੂੰ ਹਨਰਦੇਸ਼ ਹਦੱਤ।ੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਟੀਹਕਆਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਹਕਫਾਇਤੀ ਪ੍ਹੁੰਚ ਨੂੰ
ਸੁਹਨਸ਼ਹਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟਹਰਪ੍ਸ (TRIPS) ’ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਨਯਮਾਾਂ ਹਵੱਚ ਰਾਹਤ ਲਈ ਡਬਹਲਊਟੀਓ ਹਵਖੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਹਹਲ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਦੱਤੀ।
ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਤਾ ਹਨਯਹਮਤ ਸੰਪ੍ਰਕ ਹਵੱਚ ਰਹਹਣ ਲਈ ਸਹਹਮਤ ਹੋਏ।
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