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ਕਵਾਡ ਆਗੂਆ ਂਦੇ ਸਿਖਰ ਿਮੰੇਲਨ ਸਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮਲੂੀਅਤ 

24 ਿਤੰਬਰ, 2021 

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਨਸਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 24 ਿਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਸਸ਼ੰਗਟਨ ਡੀਿੀ ਸਵਖ ੇਹੋਏ 
ਪ੍ਸਹਲੇ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਕਵਾਡ ਆਗ ੂਿੰਮੇਲਨ ਸਵਿੱਚ ਸਹਿੱਿਾ ਸਲਆ, ਸਿਿ ਸਵਿੱਚ ਆਿਟਰ ੇਲੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 
ਿਕੌਟ ਮੌਰੀਿਨ, ਿਾਪ੍ਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਸ਼ੀਹਾਈਡੇ ਿੁਗਾ ਅਤੇ ਿੰਯੁਕਤ ਰਾਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ 
ਿੋਿੇਫ ਸਬਡੇਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਹਨਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਰਸਮਆਨ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ, ਸਿਿ ਨਾਲ 
ਕਵਾਡ ਦੇ ਿਾਂਝ ੇਸਹਿੱਤਾਂ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਮਲੀ, ਸਿਨ੍ਾਂ 'ਤੇ ਕਵਾਡ ਫਰੇਮਵਰਕ 
ਆਧਾਸਰਤ ਹੈ। 
2. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਫਗਾਸਨਿਤਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸਹੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਿਸਿਤੀ ਬਾਰ ੇਆਪ੍ਣੇ-
ਆਪ੍ਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਿਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਅਫਗਾਸਨਿਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਉਹ ਅਿੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸਖਲਾਫਤ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱਖੀ 
ਿਹਾਇਤਾ ਸਵਿੱਚ ਆਪ੍ਣੇ ਿਸਹਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੰੂਘਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਿਸਹਮਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤਾਸਲਬਾਨ ਨੂੰ ਿੰਯੁਕਤ 
ਰਾਸ਼ਟਰ ਿੁਰਿੱਸਖਆ ਪ੍ਸਰਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤਾ 2593 ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਹਾ। 
3. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਿੱਤਵਾਦੀ ਪ੍ਰੌਕਿੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਨਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਿੱਤਵਾਦੀ ਿਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੇ ਵੀ 
ਤਰ੍ਾਂ ਦੀ ਲੌਸਿਿਸਟਕ, ਸਵਿੱਤੀ ਿਾਂ ਫੌਿੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹਿੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸਦਿੱਤਾ, ਸਿਿਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਿਰਹਿੱਦ ਪ੍ਾਰ ਹਮਸਲਆਂ ਿਮੇਤ ਅਿੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਿਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਸਵਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ 
ਿਾ ਿਕਦੀ ਹੈ। 
4. ਕਵਾਡ ਆਗੁਆ ਂਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਮਾਰਚ। 2021 ਦੇ ਸਿਖਰ ਿੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਹੋਈ ਤਰਿੱਕੀ, ਖਾਿ 
ਕਰਕ ੇਕੋਸਵਡ -19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਾਰੇ, ਦਾ ਿਾਇਜ਼ਾ ਸਲਆ। ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਿ ਐਲਾਨ 
ਦਾ ਿਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸਕ ਭਾਰਤ ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਣੀਆਂ 80 ਲਿੱਖ 
ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਾਲ ਟੀਕੇ ਦੀ ਿਪ੍ਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਆਲਮੀ ਿਫ਼ਰ ਅਤੇ ਸਨਸ਼ਸਚਤਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 
ਵਾਿਤ ੇਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਸਮਆਨ ਿਫ਼ਰ ਲਈ ਿਾਂਝ ੇਸਨਯਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੈਕਿੀਨ ਿਰਟੀਸਫਕੇਟਾਂ 
ਨੂੰ ਆਪ੍ਿੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਵੀਜ਼ ਸਦਿੱਤੀ।  

5. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੌਿਮੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਿਹਾਜ਼ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਿੰਚਾਲਨ ਸਵਿੱਚ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ, 
ਿਾਫ਼ ਹਾਈਡਰ ੋਿਨ ਟੈਕਨਾਲੌਿੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਿਾਫ਼ ਊਰਿਾ ਿਪ੍ਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰ ੇ
ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ  ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਿ ਿਬੰਧ ਸਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਿਾਡੀ ਆਪ੍ੋ ਆਪ੍ਣੀਆਂ 
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਮਰਿੱਿਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡਰ ੋਿਨ ਗਿੱਠਿੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਵੀਜ਼ 
ਸਦਿੱਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਸ਼ਸਪ੍ੰਗ ਟਾਿਕਫੋਰਿ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਿੋ ਸਸ਼ਸਪ੍ੰਗ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਦੇ ਹਸਰਆਲੀਕਰਨ ਅਤੇ 



ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਇਸਜ਼ੰਗ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੰਬਈ ਪ੍ੋਰਟ ਟਰਿੱਿਟ ਇਿ ਪ੍ਸਹਲਕਦਮੀ ਸਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਤੰਨ ਕਵਾਡ 
ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿੱਿਾ ਲਵੇਗਾ। 
6. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਟੈਕਨਾਲੌਿੀ ਸਡਜ਼ਾਈਨ, ਸਵਕਾਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਿਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰ ੇਕਵਾਡ ਸਿਧਾਂਤ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿੋ ਨਾ 
ਸਿਰਫ ਇਿ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਲਸਕ ਪ੍ੂਰ ੇਸਵਸ਼ਵ ਨੂੰ ਸਜ਼ੰਮੇਵਾਰ, ਖੁਿੱਲੀ, ਉੱਚ ਪ੍ਿੱਧਰੀ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਲ ਿੇਧ ਦੇਣਗੇ। 

7। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਿੋੜਨ ਨੂੰ ਿੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਿ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 
ਿੰਯੁਕਤ ਰਾਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ STEM ਖੇਤਰਾਂ ਸਵਿੱਚ ਮਾਿਟਰਿ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਸਡਗਰੀਆਂ ਹਾਿਲ ਕਰਨ 
ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਿਾਲ 100 ਸਵਸਦਆਰਿੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲੋਸਸ਼ਪ੍ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 
8. ਖੇਤਰੀ ਬੁਸਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨੂੰ ਿਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਹੁੰਚ, ਤਕਨੀਕੀ ਿਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 
ਿਮਰਿੱਿਾ ਸਨਰਮਾਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਰਸਮਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਆਡ ਬੁਸਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਾਲਮੇਲ ਿਮੂਹ 
ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸਗਆ।  

9. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੌਿਮੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਸਬਪ੍ਦਾਵਾਂ ਦੀ ਸਤਆਰੀ ਅਤੇ ਿਾਂਝ ੇਖੇਤਰਾਂ ਸਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਸਿਿੱਠਣ 
ਲਈ ਸਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਲਈ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਿਬੰਧਤ ਅੰਕਸੜਆਂ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਪ੍ੁਲਾੜ ਿਸਹਯੋਗ 
ਕਾਰਿ ਿਮੂਹ ਦੀ ਿਿਾਪ੍ਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
10. ਇਹ ਸਿਖਰ ਿੰਮੇਲਨ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਕਵਾਡ ਦੀ ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਇਿ ਦੇ ਉਿਾਰ ੂਏਿੰਡੇ ਨੂੰ 
ਆਲਮੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ, ਖੁਿੱਲੇ ਅਤੇ ਿਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਹੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ 
ਖੇਤਰ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਅਤੇ ਿਾਂਝੀ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਿੰਪ੍ਰਕ ਬਣਾਈ 
ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਿੱਧਰੀ ਗਿੱਲਬਾਤ ਰਿੱਖਣ 'ਤੇ ਿਸਹਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। 
ਸਿਖਰ ਿੰਮੇਲਨ ਦੇ ਨਤੀਸਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 
a. ਿਾਂਝਾ ਸਬਆਨ 

b. ਤਿੱਿਾਂ ਦਾ ਸਬਉਰਾ  

c. ਟੈਕਨਾਲੌਿੀ ਸਡਜ਼ਾਈਨ, ਸਵਕਾਿ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਿਨ ਬਾਰ ੇਸਿਧਾਂਤ  

 

ਵਾਸਸ਼ੰਗਟਨ ਡੀ.ਿੀ. 

24 ਿਤੰਬਰ, 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. 


