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దా్వ రా మాటా్లడిన ప్రధాన మంత్రరి 

ఏప్రిల్ 26, 2021 

యునైటెడ్ స్ట ట్స్  ఆఫ్ అమెరికా అధ్య క్షుడు స్టర ీజోసెఫ్ ఆర్. బైడెన్ తో ప్రధాన మంత్రరి స్టర ీనరంప్ర మోదీ ఈ 

రోజు న, అంటే సోమవారం నాడు, టెలిఫోన్ దా్వ రా మాటా్లడారు. 

 

నేత లు ఇరువురు వారి వారి దేశాల లో కోవిడ్-19 స్ట తి  ని గురించి, ప్రస్తుత కోవిడ్-19 రండో వేవ్ ను అదుపు లో 

ఉంచడం కోసం ప్రజల కు టీకా మందు ను ఇప్ప ంచే కారయ ప్రమానిి  రప్రతరం చేయడం,  గుణదోష రరీక్ష 

సంబంధి మందుల సరఫరా ను, వాయ ధి చికిత్  శాస్తసు సంబంధి ేవల ను, ఆరోగ్య  సంరక్షణ సంబంధి 

సామగ్రరి సరఫరా ను బలరరచడం సహా భారతదేశం సాగిస్తుని  ప్రయాసల ను గురించి చరిచ ంచారు.   

 

అధ్య క్షుడు స్టర ీబైడెన్ భారతదేశం తో రలి రనిచేయగ్లమని ప్రరటంచారు.  చికిత్  శాస్తసు సంబంధి ేవ లు, 

వంటలేటర్ ల వంట వనరుల ను తా రగా రంగ్ం లోకి దంరడానికి భారతదేశం చేస్తుని  ప్రయాసల లో, 

కోవిరల్డ ్టీకా మందుల ను తయారు చేయడానికి అవసరమైన ముడిరద్వరాతల కు సంబంధించిన వనరుల ను 

గురి ుంచడం లో భారతదేశానికి ఊతానిి  ఇచేచ ందుకు యునైటెడ్ స్ట ట్స్  రంరణం రట్టట్కుంరని ఆయన 

సప షట్ం చేశారు. 

 

సాయరడట్లనికి, తోడాప ట్ట ను అందంచడానికి యునైటెడ్ స్ట ట్స్  ఆఫ్ అమెరికా ప్రభుతా ం ముందుకు 

వచిచ నందుకు గాను ప్రధాన మంత్రరి స్టర ీనరంప్ర మోదీ హృరయపూరా ర ప్రశంస ను వయ ర ుం చేశారు.  వాయ క్్స న్ 

మైత్రరి మాధ్య మం దా్వ రాను, కోవాయ క్స్ , కాా డ్ వాయ క్్స న్ కారయ ప్రమాల దా్వ రా ను ప్రరంచం అంతట్ల కోవిడ్-19 

ని నిరోధించడానికి భారతదేశం వచనబదుురాలు అయంరని ఆయన ప్రసాువించారు.  కోవిడ్-19 కి 

సంబంధించినట్టవంట చికిత్  శాస్తసు సంబంధి ేవల తో పాట్ట మందుల తయారీ కి, టీకా మందు ల 

తయారీ కి అవసరమైన ముడి రద్వరాతల, ఉతాప రకాల సరఫరా చైన్ ల ను సరళమైన విధ్ం గా అందుబాట్ట 

లో ఉంచేందుకు సని రుం కావలిన అవసరం ఎంతయనా ఉంద అని ప్రధాన మంత్రరి అనాి రు. 

 

కోవిడ్-19 మహమాా రి నివారణ లో నిమగ్ి ం కావడం కోసం వాయ క్్స న్ ను అభివృదురరచడం లో, వాయ క్్స న్ ను 

సరఫరా చేయడం లో భారతదేశం- యుఎస్ భాగ్సాా మాయ నికి గ్ల అంతర గత శకి ు ని ఇరదరు నేత లు 

రృఢరరచారు.  ఈ రంగ్ం లో చేే రృషి లో సనిి హిత సమనా యానిి , సహకారానిి  కొనసాగించవలింద 

గా తమ సంబంధిత అధికారులను వారు ఆదేశంచారు. 

 



మందుల ను, టీకా మందు లను తకుు వ ఖరుచ  లో, వంటనే అభివృదు చందుతుని  దేశాల కు అందేలా 

చూేందుకు టఆర్ఐప్ఎస్ తాలూకు ఒరప ంరం నియమాల లో సడలింపు ను ఇచేచ  అంశం పై భారతదేశం 

డబా్ల్య  టఒ లో అభివృదు చందుతుని  దేశాల కు చొరవ ను రనబరచిన సంగ్ి ని కూడా అధ్య క్షుడు స్టర ీబైడెన్ 

రృషిట్ కి ప్రధాన మంత్రరి స్టర ీనరంప్ర మోదీ తీస్తకు వచాచ రు. 

  

ప్రమం తరప ర సంప్రదంచుకొంటూ ఉండాలని ఉభయ నేత లు సమా ించారు. 

 

 

న్యూఢిల్లీ 

ఏప్రిల్ 26, 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. 

 


