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അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുോയി പ്രധാനേപ്രിയുടെ 
കൂെിക്കാഴ്ച 

 
പ്രധാനേപ്രി പ്രീ നമരപ്ര മോദി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്് മ ാസഫ് ആർ. 
ബൈഡനുോയി 2022 ടേയ് 24-ന് മൊക്കിമയായിൽ വച്ച്  ഊഷ്േളവുും 
ഫലപ്രദവുോയ കൂെിക്കാഴ്ച നെത്തി.  ഉഭയകക്ഷി രങ്കാളിത്തത്തിന് ആഴവുും 
ആക്കവുും  കൂട്ടുന്ന കാരയോയ ഫലങ്ങളാണ് കൂെിക്കാഴ്ചയിൽ ഉണ്ടായത് . 

2.2021 ടസപ്തുംൈറിൽ വാഷിുംഗ്െൺ ഡിസിയിൽ മനരിട്ട് കാണുകയുും 
അതിനുമരഷും നെന്ന  ി 20 , കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചമകാെികളിൽ സുംവദിക്കുകയുും 
ടചയ്ത രണ്ട് മനതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള രതിവ് ഉന്നതതല സുംഭാഷണത്തിന്ടറ 
തുെർച്ചയാണ് ഈ കൂെിക്കാഴ്ച . ഏറ്റവുും ഒെുവിൽ 2022 ഏപ്രിൽ 11-ന് 
ഇരുവരുും  ഒരു ടവർചവൽ ഇെടരെൽ നെത്തി. 

3.ഇരയ-യുഎസ് സേപ്ര സ്പ്ൊറ്റ ിക് മലാൈൽ രാർട്ണർഷിപ്പ്  നാധിരതയ 
േൂലയങ്ങൾ, നിയേവാഴ്ച, ചട്ടങ്ങൾ അെിസ്ഥാനോക്കിയുള്ള അരാരാപ്ര പ്കേും 
ഉയർത്തിപ്പിെിക്കാനുള്ള പ്രതിൈദ്ധത എന്നിവയ്ക്ക് അെിവരയിെുന്നു. 
ഉഭയകക്ഷി അ ണ്ടയിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ ബകവരിച്ച രുമരാരതിയിൽ 
മനതാക്കൾ സമരാഷും പ്രകെിപ്പിച്ചു. 

4.ആമരാരയ സുംരക്ഷണും, രുനരുരമയാര ഊർ ും, എസ്എുംഇകൾ, 

അെിസ്ഥാനസൗകരയും  തുെങ്ങിയ ഒരുമരാടല േുൻരണനയുള്ള മേഖലകളിൽ 
ഇരയയിൽ നിമക്ഷര രിരുണ നൽകുന്നത് തുെരാൻ യുഎസ് 
ടഡവലപ്ടേന്് ഫിനാൻസ് മകാർപ്പമറഷടന പ്രാപ്തോക്കുന്ന നിമക്ഷര 
മപ്രാത്സാഹന കരാറിൽ ഒപ്പുടവച്ചതിടന ഇരു മനതാക്കളുും സവാരതും 
ടചയ്തു. 

5. ഇരയ-യു.എസ്.  സഹകരണും സുരേോക്കുന്നതിന്  ഇരയയിടല നാഷണൽ 
ടസകയൂരിറ്റി കൗൺസിൽ ടസപ്കമട്ടറിയറ്റിന്ടറയുും യു.എസ്. നാഷണൽ 
ടസകയൂരിറ്റി കൗൺസിലിന്ടറയുും മനതൃതവത്തിൽ  പ്കിട്ടിക്കൽ ആൻഡ് 
എേർ ിുംഗ് ടെക്മനാള ീസ്  സുംരുംഭും. , നിർമ്മിത ൈുദ്ധി , കവാണ്ടും 
കമ്പ്യൂട്ടിുംഗ്, 5 ി /6 ി , ൈമയാടെക്, ൈഹിരാകാരും, 

ടസേികണ്ടക്െറുകൾ  തുെങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഇരു രാ യങ്ങളിടലയുും 
രവൺടേന്റുകൾ , അക്കാദേിക്, വയവസായും എന്നിവ തമ്മിൽ അെുത്ത 
ൈന്ധും സ്ഥാരിക്കാൻ  ഇരുരക്ഷവുും സഹകരിക്കുും.  

 

6.പ്രതിമരാധ, സുരക്ഷാ സഹകരണും ഇരയ-യുഎസ് ഉഭയകക്ഷി അ ണ്ടയുടെ 
നിർണായക സ്തുംഭോടണന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, സഹകരണും എങ്ങടന കൂെുതൽ 
രക്തിടപ്പെുത്താടേന്ന് ഇരുരക്ഷവുും ചർച്ച ടചയ്തു. ഈ സാഹചരയത്തിൽ, 

ഇരു രാ യങ്ങൾക്കുും രരസ്രര പ്രമയാ നകരോകുന്ന മേക്ക് ഇൻ ഇരയ, 



ആത്മ നിർഭർ ഭാരത് അടലെങ്കിൽ സവാപ്രയ ഇരയ രദ്ധതികൾ എന്നിവയ്ക്ക് 
കീഴിൽ ഇരയയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഇരയയുോയി സഹകരിക്കാൻ യുഎസ് 
വയവസായങ്ങടള  പ്രധാനേപ്രി ക്ഷണിച്ചു. 

7.ആമരാരയമേഖലയിടല  തങ്ങളുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സഹകരണും േുമന്നാട്ട് 
ടകാണ്ടുമരാകുന്നതിനായി, വാക്സിനുകളുടെയുും അനുൈന്ധ 
സാമങ്കതികവിദയകളുടെയുും വികസനത്തിന് കാരണോയ സുംയുക്ത 
ൈമയാടേഡിക്കൽ രമവഷണും തുെരുന്നതിനായി ഇരയയുും യുഎസ്എയുും 
ദീർഘകാല വാക്സിൻ ആക്ഷൻ മപ്രാപ്രാും  2027 വടര നീട്ടി. 

8.ഇരു രാ യങ്ങളിടലയുും    നങ്ങളൾ  തമ്മിലുള്ള ൈന്ധും 
രക്തോക്കുന്നതിന്, രരസ്രര പ്രമയാ നും ലഭിക്കുന്ന ഉന്നത വിദയാഭയാസ 
സഹകരണങ്ങൾ രക്തിടപ്പെുത്താൻ പ്രധാനേപ്രി ആഹവാനും ടചയ്തു. 

9.ദക്ഷിമണഷയയുും ഇമരാ-രസഫിക് മേഖലയുും ഉൾടപ്പടെയുള്ള രരസ്രര 
താൽപ്പരയേുള്ള പ്രാമദരിക വിഷയങ്ങളിൽ മനതാക്കൾ വീക്ഷണങ്ങൾ 
ബകോറി, സവതപ്രവുും തുറന്നതുും ഉൾടക്കാള്ളുന്നതുോയ ഇമരാ-രസഫിക് 
മേഖലടയക്കുറിച്ചുള്ള തങ്ങളുടെ രങ്കിട്ട കാഴ്ചപ്പാട് വീണ്ടുും ഉറപ്പിച്ചു. 

10.ഇൻമഡാ-രസഫിക് ഇക്കമണാേിക് ടപ്ഫയിുംവർക്ക് മഫാർ മപ്രാസ്ടരരിറ്റി 
(ഐരിഇഎഫ്) ആരുംഭിച്ചതിടന പ്രധാനേപ്രി സവാരതും ടചയ്യുകയുും അതത് 
മദരീയ സാഹചരയങ്ങൾ കണക്കിടലെുത്ത് അയവുള്ളതുും 
ഉൾടക്കാള്ളുന്നതുോയ ഐരിഇഎഫ് രൂരടപ്പെുത്തുന്നതിന് എലൊ രങ്കാളി 
രാ യങ്ങളുോയുും മചർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇരയ തയ്യാറാടണന്നുും 
പ്രസ്താവിച്ചു. 

11.മനതാക്കൾ തങ്ങളുടെ ഉരമയാരപ്രദോയ സുംഭാഷണും തുെരാനുും ഇരയ-
യുഎസ് രങ്കാളിത്തും ഉയർന്ന തലത്തിമലക്ക് ടകാണ്ടുമരാകാനുള്ള അവരുടെ 
രങ്കിട്ട കാഴ്ചപ്പാട് രിരുെരാനുും സമ്മതിച്ചു. 

 
 

മൊക്കിമയാ 

ടേയ് 24, 2022 

 

 

 
 

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. 

 


