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યુનાઇટે ડ સ્ટે ટ્સ ઓફ અમેરિકાના પ્રમુખ રિડેન સાથે પ્રધાનમંત્રી શ્રી મોદીની ટે રિફોરનક
મંત્રણા
એપ્રિલ 26, 2021
પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ યુનાઇટે ડ સ્ટે ટ્સ ઓફ અમેરરકાના આદરણીય પ્રમુખ શ્રી જોસેફ આર. રિડેન સાથે ટે રિફોરનક
મંત્રણા હાથ ધરી હતી.
િંને નેતાઓએ પોતપોતાના દે શમાં પ્રવતતમાન કોવીડ19ની પરરરસ્થરત અંગે ચચાત કરી હતી જેમાં વેરસસનના પ્રયાસો દ્વારા
કોરોનાના િીજા તિક્કાને અંકુશમાં રાખવા માટે ના ભારતના પ્રયાસો, અત્યંત આવશ્યક મેડીસીન, રવરવધ ઉપચારો અને
આરોગ્યના સાધનોનો પુરવઠો પૂરો પાડવા જેવી િાિતોનો સમાવેશ થતો હતો.
પ્રમુખ રિડેને ભારત પ્રત્યે પોતાની એકતા વ્યક્ત કરી હતી અને સાથે સાથે એવી ખાતરી આપી હતી કે રવરવધ ઉપચારો,
વેરન્દ્ટિેટસત અને કોરવરશલ્ડ વેરસસનના ઉત્પાદન માટે જરૂરી કાચો માિ ઝડપથી ઉપિબ્ધ કરાવવા માટે અમેરરકા પ્રરતિદ્ધ
છે .
પ્રધાનમંત્રી શ્રી મોદીએ પણ યુનાઇટે ડ સ્ટે ટ્સ ઓફ અમેરરકા તરફથી મળે િી સહકારની ઓફરને હૃદયપૂવતક આવકાર આપ્યો
હતો. તેમણે વેરસસન મૈત્રી દ્વારા કોવીડ19ની આ વૈરિક મહામારીને અંકુશમા રાખવાની અને કોવાક્ષ અને ક્યુઆડ
વેરસસનનમાં પહેિ કરવામાં ભારતની ભાગીદારીનો ઉલ્િેખ કયો હતો. પ્રધાનમંત્રીએ કોવીડ19 સંિંરધત વેરસસન, રવરવધ
મેડીસીન અને ઉપચારોના ઉત્પાદન માટે જરૂરી કાચો માિ અને સવિતોનો પુરવઠો સરળતાથી ઉપિબ્ધ રહે તેની ખાતરી
કરાવવાની જરૂરરયાત પર ભાર મૂક્યો હતો.
િંને મહાનુભાવોએ કોવીડ19 મહામારીનો સામનો કરવા માટે વેરસસન રવકસાવવા તથા તેના પુરવઠાને પહોંચી વળવા માટે
ભારત-અમેરરકાની ભાગીદારીના મહત્વ રવશે પણ ચચાત કરી હતી અને આ સંજોગોમાં સંકિન અને સહકાર જાળવી રાખવા
માટે પોતપોતાને અરધકારીઓને આદે શ આપ્યા હતા.
પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ રવકસતા દે શોમાં વેરસસન અને દવાઓ ઝડપી અને વાજિી દરે ઉપિબ્ધ રહે તે માટે
ટીઆપીએસ અંગેના કરારની શરતોમાં હળવાશ રહે તે માટે ડબ્લ્યુટીઓ ખાતે ભારતની પહેિ અંગે પણ અમેરરકાના પ્રમુખ
રિડેનને મારહતગાર કયાત હતા.
િંને નેતાઓ રનયરમતપણે સંપકત માં રહેવા માટે પણ સહમત થયા હતા.
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