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ಅಮೆರಿಕಾ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಯವರ ಸಭೆ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, 2021 

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಶ್ರ ೀ ನರೇಂದ್ರ  ಮೀದಿಯವರು 24 ನೇ ಸೆಪ್ಟ ೇಂಬರ್ 2021 ರಂದು ಅಮೆರಿಕಾದ್ 

ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ  ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ ಶ್ರ ೀ ಜೀಸೆಫ್ ಆರ್. ಬಿಡೆನ್ ಅವರೇಂದಿಗೆ ಆತ್ರಮ ೀಯ ಮತ್ತು  ಫಲಪ್ರ ದ್ 

ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. 

ಶ್ರ ೀ ಬಿಡೆನ್ ಅವರು ಜನವರಿ 2021 ರಲಿ್ಲ  ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೇಂಡ ನಂತರ ಉಭಯ 

ನಾಯಕರ ಮದ್ಲ ಭೇಟಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕಾ ಸಮಗ್ರ  ಜಾಗ್ತ್ರಕ ಕಾಯಯತಂತರ ದ್ 

ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು  ದಿಿ ಪ್ಕ್ಷ ೀಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು  ಮತು ಷ್ಟಟ  ಬಲಪ್ಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥಯ ಯವನ್ನು  

ಪ್ರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಲು ನಾಯಕರು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು  ಬಳಸಿಕೇಂಡರು. ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತಿ ದ್ ಮೌಲಯ ಗ್ಳು, 

ತಂತರ ಜಾಾ ನ, ವಾಯ ಪಾರ, ನಮಮ  ಜನರ ಪ್ರ ತ್ರಭೆ, ಪ್ರ ಕೃತ್ರಯ ವಿಶಿ್ವ ಸಾಹಯತೆ ಮತ್ತು  ಎಲಿಕ್ಕ ೇಂತ 

ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರ ಸು ೇಂಭಗ್ಳ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು  ಅಮೇರಿಕಾ ಒೇಂದು 

ದ್ಶಕದ್ ಪ್ರಿವತಯನೆಯ ಕಾಲವನ್ನು  ಪ್ರ ವೇಶ್ಸುತ್ರು ದೆ ಎೇಂದು ಪ್ರ ಧಾನ್ವ ಹೇಳಿದ್ರು. ಭವಿಷ್ಯ ದ್ಲಿ್ಲ  

ಆದ್ಯ ತೆಗ್ಳನ್ನು  ಗುರುತ್ರಸುವ ವಿದೇಶ್ ಮತ್ತು  ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರ ವಾರ್ಷಯಕ 2+2 ಮಾತ್ತಕತೆ 

ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ್ ವಲಯಗ್ಳಲಿ್ಲ  ಮೇಂಬರುವ ದಿಿ ಪ್ಕ್ಷ ೀಯ ಸಂವಾದ್ಗ್ಳನ್ನು  ಉಭಯ 

ನಾಯಕರು ಸಿಾ ಗ್ತ್ರಸಿದ್ರು. 

ಕೀವಿಡ್-19 ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಮತ್ತು  ಸಾೇಂಕಾರ ಮಿಕ ರೀಗ್ವನ್ನು  ನ್ವಯಂತ್ರರ ಸಲು  ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕಾ 

ಸಹಯೀಗ್ದ್ ಕುರಿತ್ತ ಇಬಬ ರೂ ನಾಯಕರು ಚಚಿಯಸಿದ್ರು. ಈ ಸಂದ್ಭಯದ್ಲಿ್ಲ  ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ ಬಿಡೆನ್ 

ಭಾರತದ್ ಲಸಿಕೆ ಪ್ರ ಯತು ಗ್ಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ಕೀವಿಡ್ ನ್ವಯಂತರ ಣಕೆಕ  ನೆರವು ನ್ವೀಡುವ ನಮಮ  

ಜಾಗ್ತ್ರಕ ಪ್ರ ಯತು ಗ್ಳನ್ನು  ಶಿ್ವಘಿಸಿದ್ರು. 

ದಿಿ ಪ್ಕ್ಷ ೀಯ ವಾಯ ಪಾರವನ್ನು  ಮತು ಷ್ಟಟ  ಹೆಚಿಾ ಸಲು ಅಪಾರ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎೇಂದು ಗುರುತ್ರಸಿದ್ 

ಉಭಯ ನಾಯಕರು, ವಾಣಿಜಯ  ಸಂಬಂಧ್ಗ್ಳನ್ನು  ಹೆಚಿಾ ಸುವ ಕರ ಮಗ್ಳನ್ನು  ಗುರುತ್ರಸಲು 

ಮೇಂದಿನ ವಾಣಿಜಯ  ನ್ವೀತ್ರ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು  ಈ ವಷ್ಯದ್ ಕನೆಯಲಿ್ಲ  ಕರೆಯಲು ಸಮಮ ತ್ರಸಿದ್ರು. 

ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕಾ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು  ಶುದ್ಧ  ಇೇಂಧ್ನ ಕಾಯಯಸೂಚಿ 2030 ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ಶುದ್ಧ  ಇೇಂಧ್ನ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಮತ್ತು  ನ್ವಣಾಯಯಕ ತಂತರ ಜಾಾ ನಗ್ಳ 

ನ್ವಯೀಜನೆಯನ್ನು  ವೇಗ್ಗೊಳಿಸಲು ಒಪಿ್ಪ ಕೇಂಡರು. ಅಮೆರಿಕಾದ್ಲಿ್ಲರುವ ಬೃಹತ್ ಅನ್ವವಾಸಿ 

ಭಾರತ್ರೀಯರ ಪಾತರ ವನ್ನು  ಶಿ್ವಘಿಸಿದ್ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ ಯವರು, ಎರಡು ರಾಷ್ಟ ರಗ್ಳ ನಡುವಿನ 

ಜನರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ್ದ್ ಮಹತಿ ವನ್ನು  ಮತ್ತು  ಚಲನಶ್ೀಲತೆಯನ್ನು  ಸುಗ್ಮಗೊಳಿಸುವ 

ಮತ್ತು  ಉನು ತ ಶ್ಕ್ಷಣದ್ ಸಂಪ್ಕಯಗ್ಳನ್ನು  ವಿಸು ರಿಸುವ ಪ್ರಸಿ ರ ಪ್ರ ಯೀಜನಗ್ಳ ಬಗೆೆ  ಗ್ಮನ 

ಸೆಳೆದ್ರು. 

ದ್ಕ್ಷ ಣ ಏಷ್ಯಯ ದ್ ಪಾರ ದೇಶ್ಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗ್ಳು, ಅಫ್ಘಾ ನ್ವಸಾು ನದ್ ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು 

ಅಭಿಪಾರ ಯಗ್ಳನ್ನು  ನಾಯಕರು ವಿನ್ವಮಯ ಮಾಡಿಕೇಂಡರು. ಜಾಗ್ತ್ರಕ 

ಭಯೀತಿ್ಪ ದ್ನೆಯನ್ನು  ಎದುರಿಸಲು ಒಟ್ಟಟ ಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ತಮಮ  ಬದ್ಧ ತೆಯನ್ನು  



ಪುನರುಚಾ ರಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತು  ಗ್ಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಭಯೀತಿ್ಪ ದ್ನೆಯನ್ನು  ಖಂಡಿಸಿದ್ರು. 

ತ್ಪಲ್ಲಬಾನ್ವಗ್ಳು ತಮಮ  ಬದ್ಧ ತೆಗ್ಳಿಗೆ ತಕಕ ನಾಗಿರಬೇಕು, ಎಲಿ್ಲ  ಆಫಾ ನು ರ ಮಾನವ ಹಕುಕ ಗ್ಳನ್ನು  

ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು  ಅಫ್ಘಾ ನ್ವಸಾು ನಕೆಕ  ಅಡೆತಡೆಯಿಲಿದ್ ಮಾನವಿೀಯ ಸಹಾಯವನ್ನು  

ಅನ್ನಮತ್ರಸಬೇಕು ಎೇಂದು ಅವರು ಕರೆ ನ್ವೀಡಿದ್ರು. ಅಫ್ಘಾ ನ್ ಜನರಿಗೆ ತಮಮ  ದಿೀರ್ಘಯವಧಿಯ 

ಬದ್ಧ ತೆಯನ್ನು  ಪ್ರಿಗ್ಣಿಸಿ, ಆಫಾ ನು ರಿಗೆ ಎಲಿರನ್ನು  ಒಳಗೊೇಂಡ ಶ್ವೇಂತ್ರಯುತ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಕ ಗಿ 

ಭಾರತ ಮತ್ತು  ಅಮೆರಿಕಾ ಹಾಗೂ ತಮಮ  ಪಾಲುದಾರರು ಪ್ರಸಿ ರ ನ್ವಕಟ ಸಮನಿ ಯವನ್ನು  

ಮೇಂದುವರಿಸಲು ಇಬಬ ರೂ ನಾಯಕರು ಒಪಿ್ಪ ಕೇಂಡರು 

ನಾಯಕರು ಇೇಂಡೀ-ಪ್ಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರ ದೇಶದ್ ಬಗೆೆ  ಅಭಿಪಾರ ಯಗ್ಳನ್ನು  ವಿನ್ವಮಯ 

ಮಾಡಿಕೇಂಡರು. ಮಕು  ಮತ್ತು  ಒಳಗೊೇಂಡ ಇೇಂಡೀ-ಪ್ಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರ ದೇಶದ್ ಬಗೆಗಿನ ತಮಮ  

ದೃರ್ಷಟ ಕೀನವನ್ನು  ಪುನರುಚಾ ರಿಸಿದ್ರು. 

ಭಾರತ ಮತ್ತು  ಅಮೆರಿಕಾ ಅೇಂತ್ಪರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ಸಂಸಿೆ ಗ್ಳಲಿ್ಲ  ಒಟ್ಟಟ ಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 

ಒಪಿ್ಪ ಕೇಂಡವು, ಅವುಗ್ಳ ಕಾಯಯತಂತರ ದ್ ದೃರ್ಷಟ ಕೀನಗ್ಳು ಮತ್ತು  ಹವಾಮಾನ ಬದ್ಲ್ಲವಣೆ 

ಮತ್ತು  ಭಯೀತಿ್ಪ ದ್ನೆಯಂತಹ ಜಾಗ್ತ್ರಕ ಸಮಸೆಯ ಗ್ಳ ಬಗೆೆ  ಆಸಕ್ು ಗ್ಳನ್ನು  ಹಂಚಿಕೇಂಡವು. 

ಪ್ರ ಧಾನ್ವ ಮೀದಿ ಅವರು ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ ಬಿಡೆನ್ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ರ್ಥಮ ಮಹಿಳೆ ಡಾ.ಜಿಲ್ ಬಿಡೆನ್ ಅವರನ್ನು  

ಭಾರತಕೆಕ  ಭೇಟಿ ನ್ವೀಡುವಂತೆ ಆಹಿಾ ನ್ವಸಿದ್ರು. ಉಭಯ ನಾಯಕರು ತಮಮ  ಉನು ತ ಮಟಟ ದ್ 

ಮಾತ್ತಕತೆಯನ್ನು  ಮೇಂದುವರಿಸಲು, ದೃಢವಾದ್ ದಿಿ ಪ್ಕ್ಷ ೀಯ ಸಂಬಂಧ್ಗ್ಳನ್ನು  

ಮೇಂದುವರಿಸಲು ಮತ್ತು  ಜಾಗ್ತ್ರಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು  ಶ್ರ ೀಮಂತಗೊಳಿಸಲು 

ಒಪಿ್ಪ ಕೇಂಡರು. 

ವಾಷೆಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ. 

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, 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. 

 


