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అమెరికా అధ్య క్షునితో ప్రధానమంత్రరి సమావేశం
సెప్ం
ట బర్ 24, 2021

అమెరికా అధ్య క్షుడు జోసెఫ్ ఆర్. బైడెన్, ప్రధానమంత్రరి ర ీ నరంప్రమోదీ సమావేశం 2021 సెప్ం
ట బర్
24న అత్య ంత్ సుహృద్భా వపూర్వ కం, ఉత్పా రకంగా జరిగంది.
2021లో బైడెన్ అధ్య క్షుడుగా అధికార్ రగాలు చేరిన
ట
అనంత్ర్ం ఉభయుల మధ్య

జరిగన తొలి

ముఖాముఖి సమావేశం ఇదే. భార్త్-అమెరికా సమప్ర ప్రరంచ వ్యయ హాత్మ క భారస్వవ మయ ం తీరును ఉభ
యుు సమీక్షంచేందుకు ఈ అవకాశానిి

వినియోగంచుకున్ని రు.

లోపేత్ం చేయరల స్వమర్ ్య ం ఆ భారస్వవ మాయ నికుని రని
విువు,

టెకాి లజీ,

వాణిజయ ం,

ప్రజల

ప్రతిభ,

ద్వవ పాక్షక సహకార్ం మరింత్ బ

వారు అభిప్రాయరారరు. ప్రజాస్వవ మిక

ప్రట ట సవ భావం,

అనిి ంినీ

మించి

నమమ కం

ఆధార్ంగా భార్త్, అమెరికా రరివరి తత్ రశాబ్దిలోకి ప్రవేశిసుతన్ని యని ప్రధానమంత్రరి అభిప్రాయరారరు.
త్వ ర్లో విభిని

ర్ంగాల మధ్య

జరురనుని

ద్వవ పాక్షక చర్చ ు;

విదేర, ర్క్షణ మంత్రరుల వారి ిక 2+2

చర్చ లను ఆహావ నిస్తత అవి భవిష్య ుతకు ప్రాధానయ త్లను గురి తస్వతయని ఉభయుు భావించారు.
కోవిడ్-19 త్పజా ితి
్ ని, మహమామ రిని అదుపులోకి తేవానికి భార్త్-అమెరికా మధ్య

సహకార్ం గురించి

ఉభయ న్నయకుు చరిచ ంచారు. వాయ కిి నేష్న్ విష్యంలో భార్త్దేశం కృషిని, కోవిడ్ సహాయం
అందించేందుకు ప్రరంచ స్వ్లలో ఉభయుు చేసుతని
ప్రయత్పి లను అధ్య క్షుడు బైడెన్ ప్ర
శంించారు.
ద్వవ పాక్షక వాణిజయ ం మరింత్ విసతరించేందుకు విసతృత్ అవకాశాున్ని యని అంగీకరిస్తత ఈ ఏాది చివ
రిలో జరురనుని త్దురరి వాణిజయ విధాన ఫోర్మ్ లో వాణిజయ అనుసంధానత్ ప్ంచేందుకు చర్య లను
గురి తస్వతర్ని వారు అంగీకాానికి వచాచ రు. భార్త్-అమెరికా వాత్పవర్ణ, సవ చఛ ఇంధ్న అజంా 2030
కింర సవ చఛ

ఇంధ్న అభివృది,ి అముకు సంబంధించిన కీలక టెకాి లజీలను ప్రవేశప్ట్ట ట ప్రక్రరియ

వేరవంత్ం చేయాలని వారు అంగీకరించారు. అమెరికాలో భార్త్ సంత్తి ప్రజు భారీ సంఖ్య లో
ఉన్ని ర్ని

విష్యం ప్రధానమంత్రరి గురుత చేస్తత ఉభయ దేశాు ప్రజల మధ్య

ప్రత్య క్ష సంబంధాు,

ఉని త్ విద్భయ ర్ంరంలో బంధానిి , ాకపోకలను మరింత్గా ప్ంచుకోవాలిి న అవసర్ం గురించి ప్ర
తేయ కంగా

ప్రస్వతవించారు.

ఆఫ్ని
్ తో సహా రక్షణాియా ప్రాంతీయ రరిణామాలపై ఉభయుు రర్సా ర్ం
ల స్వతన్ లో ప్రసుతత్ రరిితి
అభిప్రాయాు తెలియచేసుకోవడంతో పాటు ప్రరంచంలో ఉప్రవాద్భనిి నిర్మమ లించేందుకు కలిికటుటగా
కృషి చేయాలని కటుటటుటును పునరుద్భాించారు. టమాంత్ర్ ఉప్రవాద్భనిి ఖ్ండంచారు. త్పలిబనుు త్
మ కటుటటురకు
ు
కటుటబాలని పిుపు ఇస్తత ఆఫ్న
ల ు మానవ హకుు లను గౌర్వించాలని, ఆఫ్ని
ల స్వతన్ కు
మానవత్పపూర్వ క సహాయానిి

అనుమతించాలని స్తచించారు. అలాగే ఆఫ్న్
ల ప్రజల రరు దీర్ ాకాలిక క

టుటటుటును రృషిలో
ట
ఉంచుకుని ఆఫ్న
ు రరికీ సమిమ ళిత్, శాంతియుత్ భవిష్య ుతను అందించేందుకు ర
ల ం
ర్సా ర్ం, ఇత్ర్ భారస్వవ ములతో సనిి హిత్ంగా కృషి చేయాలని వారు అంగీకరించారు.

ఇండో-రిఫిక్ర

ప్రాంత్ంపై

కూా

అభిప్రాయాు

రర్సా ర్ం

స్వవ చాఛ యుత్ంగా, ద్భరరికం లేనిదిగా, సమిమ ళిత్ంగా ఉంాలని

తెలియచేసుకుంటూ

ఆ

ప్రాంత్ం

విష్యంలో ఉభయుల ఉమమ డ విజన్

ను పునరుద్భాించారు.
వాత్పవర్ణ మారుా ు, ఉప్రవారం వంి ప్రరంచ సమసయ లపై వ్యయ హాత్మ క రృకోు ణం, ఉమమ డ ప్రయోజ
న్ను రరిరణనలోకి తీసుకుని అంత్ాతీతీయ సంసలో
్ ు కలిికటుటగా కృషి చేయాలని వారు అంగీక
రించారు.
భార్త్దేశానిి

సంరరిశ ంచాలని అధ్య క్షుడు బైడెన్ ను, ప్రథమ మహిళ ాక టర్ జిల్ బైడెన్ ను ప్రధాన

మంత్రరి ర ీ మోదీ అహావ నించారు. ఉని త్ స్వ్ల సంప్రదింపుు కొనస్వగంచాలని, ద్వవ పాక్షక బంధానిి
మరింత్ విసతరించాలని, ప్రరంచ భారస్వవ మాయ లను మరింత్ సంరని ం

చేసుకోవాలని ఉభయుు

అంగీకరించారు.

వాషింర టన్ డి.
సెప్ం
ట బర్ 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.

