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యునైటెడ్ స్ట ట్స్  ఆఫ్ అమెరికా అధ్య క్షుడు మాన్య  స్టర ీ

జోసెఫ్ ఆర్. బైడెన్ తో టెలిఫోన్ ద్వా రా మాటా్లడిన్ ప్ర

ధాన్ మంత్రరి స్టర ీన్రేంప్ర మోదీ 
ఫిబ్ర వరి 08, 2021 

 

యునైటెడ్ స్ట ట్స్  ఆఫ్ అమెరికా అధ్య క్షుడు మాన్య  స్టర ీజోసెఫ్ ఆర్. బైడెన్ తో ప్రధాన్ మంత్రరి స్టర ీ

న్రేంప్ర మోదీ సోమవారం నాడు టెలిఫోన్ ద్వా రా మాటా్లడారు. 

 

అధ్య క్షుడు స్టర ీబైడెన్ కు ప్రధాన్ మంత్రరి ఆత్మీ య శుభాకాేంక్షలు తెలిపారు.  స్టర ీబైడెన్ రరవీ కాలం 

చక్క గా సాగాలని కోరుకేంటూ, భారతదేశం-యుఎస్ వ్యయ హాతీ క్ భాగసాా మాయ నిి  మరిేంత ఉన్స్టత 

స్టసాయి కి త్మసుకు పోవడానికి ఆయన్ తో సనిి హితంగా రని చేయాలని వేంరని ప్రధాన్ మంత్రరి 

అనాి రు. 

 

నేత లు ప్రాేంత్మయ రరిణామాల ను గురిేంచి, విస్తృ త భౌగోళిక్ రాజకీయాల నేరథ్యయ  లో సుదీరంం  

గా చరిచ ేంచారు.  భారతదేశం-యుఎస్ భాగసాా మంయ  ఉమీ డి ప్రజాసాా మిక్ విలువ లు, ఉమీ డి 

వ్యయ హాతీ క్ హితాల పునాది మీర దృఢం గా నిలచివన్ి  సంగతి ని వారు గమనిేంచారు.  నియ

మావళి ని శిరసావహిేంచే అేంతస్టరాతీత్మయ వయ వస్టసయ, ేా చాా యుతమైన్, అరమరిక్ల కు తావ 

ఉేండన్టువంటి, అనిి  వస్టరాలల కు ప్రయోజన్క్రంేంగా నిలచే ఇేండో-రసిఫిక్ ప్రాేంత రరిరక్షణ 

కు పూచీరడడం కోసం సమాన్మైన్ ఆలోచన్లు క్లిగివేండే దేశాల తో క్లసి కృషి చేేేందుకు 

ప్రాముఖ్యయ నిి  ఇవా వలసివేంరని వారు పున్రుద్వం టిేంచారు. 

 

ప్రపంచ జలవాయు రరివస్టర ృన్ రువా తున్ి  సవాలు కు క్లిసిక్టుట్గా రరిష్క ం రానిి  

క్నుగొన్వలసిన్ అవసరం ఎేంతినా ఉేంరని ప్రధాన్ మంత్రరి, అధ్య క్షుడు స్టర ీ బైడెన్ లు 

సమీ తిేంచారు.  పారిస్ ఒపంం ద్వని కి మరొక్ సారి వచన్బరధత ను వయ క్తృ  చేస్తృ  అధ్య క్షుడు స్టర ీ

బైడెన్ త్మసుకన్ి  నిర ణయానిి  ప్రధాన్ మంత్రరి సాా గతిేంచారు.  న్వీక్రణ యోగయ  శస్టకి ృ రంగం లో 

భారతదేశం నిరశేిేంచుకన్ి  మహతాా కాేంక్షలతో కూడిన్టువంటి  లక్ష్యయ లను గురిేంచి ప్రధాన్ 

మంత్రరి ఈ సంరరంం  లో ప్రముఖంగా ప్రక్టిేంచారు.  ఈ సంవత్ రం ఏప్రిల్ లో 

‘స్టక్ ాి టస  లీడర్్  సమిస’ ను నిరా హిేంచడానికి అధ్య క్షుడు స్టర ీబైడెన్ త్మసుకన్ి  చొరవ ను 



ప్రధాన్ మంత్రరి సాా గతిస్తృ , ఆ శిఖర సటీ ళనం లో పాలుపంచుకోవడానికి తాను ఎదురు 

చూసుృనిా న్నాి రు. 

 

డాక్ ట్ర్ జిల్ బైడెన్ తో క్లసి అధ్య క్షుడు స్టర ీ బైడెన్ వీలైనంత తా రలో భారతదేశానిి  సంర

రిశ ేంచవలసిేందంటూ ప్రధాన్ మంత్రరి ఈ సంరరంం  లో ఆహాా నం రలికారు. 

  

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


