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અમેરિકાના નાયબ વિદેશ સવિિ િેન્ડી શેમમને 5થી 7 ઓક્ટોબિ 2021 દિવમયાન ભાિતની મુલાકાત લીધી હતી. 
 

િડાપ્રધાનની તાજેતિની યુએસએ મુલાકાત પછીની આ મુલાકાત બંને પક્ષો માટે િડાપ્રધાન શ્રી નિેન્ર મોદીની 
િાષ્ટ્રપવત જોસેફ આિ બાઈડેન સાથેની મુલાકાત અને ક્િોડ લીડસમ સવમટના પરિણામોનું ફોલો-અપ કિિાની ઉત્તમ તક 
પૂિી પાડે છે. 
 

રદલ્હીમાં નાયબ સવિિ શેમમન ેવિદેશ સવિિ, િાષ્ટ્રીય સિુક્ષા સલાહકાિ સાથે િાત કિી હતી અને વિદશે સવિિને 
મળ્યા હતા. મુંબઈમા ંતેમણે વ્યાપારિક િાતિીત કિી હતી અને િેસ્ટનમ નેિલ કમાન્ડની મુલાકાત લીધી હતી જયાં 
તેઓ ફ્લેગ ઓરફસિ કમાન્ન્ડગ િીફ િાઈસ એડવમિલ આિ. હરિ કુમાિને મળ્યા હતા. 
 

પોતાની િાટાઘાટ દિવમયાન નાયબ સવિિ શેમમન અને વિદશે સવિિ શ્રી હર્મ િધમન શ ંગલાએ ઇવન્ડયા-યુએસ 
કોવરપ્રહેવન્સિ ગ્લોબલ સ્રેટેવજક પાટમનિવશપ હેઠળ હાલના સહયોગની સમીક્ષા કિી હતી અને સંબંવધત નેતાઓ 
દ્િાિા સ્થાવપત એજન્ડાને આગળ િધાિિા માટે પોતાની પ્રવતબદ્ધતાનો પુનિોચ્િાિ કયો હતો. 
 

નાયબ સવિિ શેમમન ેકોવિડ િોગિાળા દિવમયાન ભાિતે કિલેી િૈવવિક મદદ અને સહાયતાને વબિદાિી હતી. બંને 
પક્ષોએ કોવિડ-19 િોગિાળાને વનયંત્રણમા ંલેિા પિ ધ્યાન કવેન્રત કયુું હતુ ંજેમા ંક્િોડ િસીમા ંભાગીદાિી સામેલ છે 
જેથી ઇન્ડો-પેવસરફક કે્ષત્રમાં િસી ઉપલબ્ધ થઈ શકે. તેમણે ટકાઉ સપ્લાય િઈેનની િિના અને આંતિિાષ્ટ્રીય પ્રિાસને 
સિળ બનાિિા પિ ધ્યાન કેવન્રત કયુું હતુ.ં હિામાન અને સ્િચ્છ ઉર્જમ તથા ઉભિતી ટેક્નોલોજી જેિા હાલના મુદ્દા 
પિ સહકાિ અંગેની પણ િિામ કિિામાં આિી હતી. 
 

અફઘાવનસ્તાનમા ંતાજેતિની ઘટનાઓ સવહત દવક્ષણ એવશયાની વસ્થવત, સિહદ પાિના આતંકિાદનો સામનો કિિાની 
જરૂરિયાત અને શાંવત અને વસ્થિતાન ેસુવનવવિત કિિા, યુએસએસસી ઠિાિ 2593ના અમલીકિણ સવહતના મુદ્દાને 
આ િિામઓમા ંપ્રાથવમકતા મળી. બંને પક્ષો આ કે્ષત્રને લગતા મુદ્દાઓ પિ વનયવમત િાતિીત અને પિામશમ િાલુ 
િાખશે. 
 

તાજેતિના નેતાઓના સંમેલનમાં ર્જહેિ કિાયેલા ક્િોડની સકાિાત્મક અને િિનાત્મક પહેલને અમલમા ંમૂકિા માટે 



મુક્ત, ખુલ્લા અને સમાવિષ્ટ ઇન્ડો-પેવસરફક કે્ષત્રના મહત્િ અને પ્રવતબદ્ધતાની પુન: પુવષ્ટ અંગ ેવિિાિોનું આદાન-
પ્રદાન કિિામાં આવ્યંુ હતું. 
 

નાયબ સવિિ શેમમન અને વિદશે સવિિે યુએસ-ઈવન્ડયા વબઝનેસ કાઉવન્સલ દ્િાિા આયોવજત ઈવન્ડયા-આઈરડયાઝ 
સવમટના ખાસ સત્રમા ંભાગ લીધો હતો. 
 

િેપાિ અને િોકાણમા ંવદ્િપક્ષીય સહયોગને િધુ ગાઢ બનાિિા પગલાંની સમીક્ષા કિિા અને ઓળખિા માટે નજીકના 
ભવિષ્યમા ંઅનેક વદ્િપક્ષીય સિંાદ પદ્ધવતઓ મળિાની છે. તેમા ંસંિક્ષણ, સુિક્ષા અને આતંકિાદ વિિોધી કામગીિી 
તથા લોકો િચ્િેના જોડાણને મજબૂત બનાિિાનો સમાિેશ થાય છે. 
 

અગ્રણી લોકશાહી તિીકે બંને દેશો તેમના સવહયાિા મૂલ્યોન ેમજબૂત બનાિિા અન ેસામાન્ય વહતના પ્રાદેવશક અને 
િૈવવિક મુદ્દાઓ પિ જોડાણની ગવત િધાિિા પણ માગે છે. 
 

નિી રદલ્હી 
ઓક્ટોબિ 07, 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. 

 

 


