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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤ ੇਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼੍ਟਰਪ੍ਤੀ, ਮਹਾਮਹਹਮ 

ਜੋਸਫ਼ ਆਰ. ਬਾਇਡਨ ਦਰਹਮਆਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤ ੇਗੱਲਬਾਤ 
ਫਰਵਰੀ 08, 2021 

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼੍ਟਰਪ੍ਤੀ, ਮਹਾਮਹਹਮ ਜੋਸਫ਼ ਆਰ. ਬਾਇਡਨ 
ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 
 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼੍ਟਰਪ੍ਤੀ ਬਾਇਡਨ ਨ ੰ  ਗਰਮਜੋਸ਼੍ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਹਦੱਤੀ ਅਤ ੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ 
ਸੁ਼੍ਭਕਾਮਨਾਵਾਾਂ ਹਦੱਤੀਆਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਾਾਂ 
ਨਾਲ ਹਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। 
 

ਦੋਹਾਾਂ ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਹਵਕਾਸ ਅਤ ੇਹਵਆਪ੍ਕ ਭ -ਰਾਜਨੀਹਤਕ ਸੰਦਰਭ 'ਤ ੇਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ 
ਹਕ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲੋਕਤੰਹਤਰਕ ਕਦਰਾਾਂ ਕੀਮਤਾਾਂ ਅਤ ੇਸਾਾਂਝੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਹਤਾਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਹਤਬੱਧਤਾ ਮਜ਼ਬ ਤੀ 
ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਹਨਯਮ ਅਧਾਹਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਹਵਵਸਥਾ ਅਤ ੇਅਜ਼ਾਦ, ਖੁੱਲੇ੍ ਅਤ ੇਸਮਾਵੇਸ਼੍ੀ ਇੰਡੋ-
ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਾਂਤ ਖੇਤਰ ਨ ੰ  ਸੁਹਨਸ਼੍ਹਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨ ੰ  ਦਹੁਰਾਇਆ। 
 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤ ੇਰਾਸ਼੍ਟਰਪ੍ਤੀ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਜਲਵਾਯ  ਪ੍ਹਰਵਰਤਨ ਦੀ ਚਣੁੌਤੀ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ 
ਹਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ੈਹਰਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਫਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ 

ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼੍ਟਰਪ੍ਤੀ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇਭਾਰਤ ਦਆੁਰਾ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 
ਹਵੱਚ ਆਪ੍ਣੇ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਮਹੱਤਵਅਕਾਾਂਖੀ ਉਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਹਦੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਹਵੱਚ 

ਕਲਾਈਮੇਟ ਲੀਡਰਸ ਸਹਮੱਟ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਹਜਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼੍ਟਰਪ੍ਤੀ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਪ੍ਹਹਲ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ 

ਅਤ ੇਇਸ ਹਵੱਚ ਹਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਜਾਹਹਰ ਕੀਤੀ। 

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼੍ਟਰਪ੍ਤੀ ਬਾਇਡੇਨ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੀ ਸੁਹਵਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ 
ਹਦੱਤਾ। 

 

 

 

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. 


