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അമേരിക്കയുടെ മേറ്റ് ടെപ്യൂട്ടി ടെക്രട്ടറി ടെന്െി ട്ോന്  ഇന്ത്യന്  
െന്ദശിച്ചു ( ക്ടമൊ്    05-07, 2021) 

്ടമൊ്  07, 2021 

അമേരിക്കയുടെ മേറ്റ് ടെപ്യൂട്ടി ടെക്രട്ടറി ടെന്െി ട്ോന് , 2021 ്ടമൊ്  ൫ 
mഉതല്  7 െടരയുള്ള തിയ്യതിരളില്  ഇന്ത്യ െന്ദശിച്ചു (. 

 

ക്പ്ധാനേക്ന്ത്ിയുടെ യുഎസ്എ െന്ദശനമേ തുെര്നുള്ള ഈ െന്ദശനം, ക്ശീ നമരക്ന്ദ 
മോദിയുടെ ക്പ്െിെന്റ് മ ാെഫ് ആ ്ിെനുോയുള്ള രൂെിക്കാഴ്ചയുടെയും 
രവാഡ് ലീമെഴ്സ് ഉച്ചു മരാെിയുടെയും ഫലങ്ങൾ പ്ിന്ത്ുെരുന്നതിനുള്ള േിരച്ചു  
അെെരോണ് ഇരു പ്ക്ഷങ്ങൾക്കും നല്രിയ . 

 

െല്ഹിയില് ടെപ്യൂട്ടി ടെക്രട്ടറി ട്ോന് െിമദശരാരയ േക്ന്ത്ി, മദശീയ െുരക്ഷാ 
ഉപ്മദഷ്ടാവ്, െിമദശരാരയ ടെക്രട്ടറി എന്നിെരുോയും രൂെിക്കാഴ്ച നെേി. 
േുംബ്യില് ്ിെിനസ്സ് െം്ന്ധോയ ഇെടപ്െലുരൾ നെേുരയും പ്െിഞ്ഞാറന് 
മനെല് രോന്ഡ് െന്ദശിക്കുരയും ടചയ്തു, അെിടെ, രോണ്ിംഗ് ചീഫ് , ഫ്ലാഗ് 
ഓഫീെ   ബെസ് അഡ്േിറല് ആ. ഹരി രുോറിടനയും െന്ദശിച്ചു (. 

 

ചച്ചു രൾക്കിെയില് , ടെപ്യൂട്ടി ടെക്രട്ടറി ട്ോനും െിമദശരാരയ ടെക്രട്ടറി ക്ശീ 
ഹഷ് െധന് ശ ംഗ്ലയും ഇന്ത്യ-യുഎെിന്റ രീഴിലുള്ള െഹരരണം അെമലാരനം 
ടചയ്തു. െേക്രോയ ആമരാള നയതക്ന്ത് പ്ങ്കാളിേം, അതാ  േക്തിോരും 
നിശ്ചയിച്ചു ിട്ട(ള്ള ഭാെിയിമലക്കുള്ള അ ണ് എന്നിെ  േുമന്നാട്ട് ടരാണ്ുമപ്ാരാനുള്ള 
അെരുടെ ക്പ്തി്ദ്ധത ആെേിക്കുരയും ടചയ്തു. 

 

മരാെിഡ് പ്രച്ചു െയാധി െേയേ് ഇന്ത്യയുടെ ആമരാള െയാപ്നടേയും 
െഹായടേയും ടെപ്യൂട്ടി ടെക്രട്ടറി ട്ോന് അഭിനന്ദിച്ചു (.. ഇമന്ത്ാ-പ്െഫിട 
മേഖലയിടല ൊടെിനുരൾ ലഭയോക്കുന്നതിനായി േിരച്ചു  രവാഡ് ൊടെിന് 
പ്ങ്കാളിേേിനും മരാെിഡ് -19 പ്രച്ചു െയാധി നിയക്ന്ത്ിക്കുന്നതിനും 
ക്പ്തിമരാധമശ്ിയുള്ള െിതരണ ശ ംഖലരൾ നിമ്മിക്കുന്നതിനും; അന്ത്ാരാക്ഷ്ട യാക്ത 
െുരേോക്കുന്നതിനും ഇരുപ്ക്ഷെും ക്ശദ്ധ മരക്ന്ദീരരിച്ചു (; . രാലാെസ്ഥ, ശുദ്ധോയ 



ഊജ്ജം, െളന്നുെരുന്ന ൊമങ്കതിരെിദയരൾ തുെങ്ങിയ െേരാലിര ക്പ്ശ്നങ്ങളിടല 
െഹരരണം എന്നിെയും ചച്ചു  ടചയ്തു. 

 

ദക്ഷിമണ്യയിടല ൊഹചരയം, അഫ്രാനിസ്ഥാനിടല െേീപ്രാല 
െംഭെെിരാെങ്ങൾ, അതിേി രെന്നുള്ള ഭീരരതടയ ടചറുമക്കണ്തിന്റടറ 
ആെശയരത, ഐരയരാഷ്ട െഭ റീമൊലു്ന്  2593 നെപ്പിലാക്കി  െോധാനെും 
സ്ഥിരതയും ഉറപ്പ(െരുേുര എന്നിെയും ചച്ചു  ടചയ്യടപ്പട്ട(. മേഖലയുോയി 
്ന്ധടപ്പട്ട ക്പ്ശ്നങ്ങളില് ഇരുപ്ക്ഷെും പ്തിൊയി െംഭാ്ണങ്ങള(ം 
രൂെിയാമലാചനരള(ം തുെരും. 

 

െേീപ്രാല മനതാക്കള(ടെ ഉച്ചു മരാെിയില് ക്പ്ഖയാപ്ിച്ചു തുമപ്ാടല, െവതക്ന്ത്െും 
തുറന്നതും ഉൾടക്കാള്ള(ന്നതുോയ ഇമന്ത്ാ-പ്െഫിട മേഖലയുടെ ക്പ്ാധാനയെും 
രവാെിന്റടറ ക്രിയാത്മരെും ക്രിയാത്മരെുോയ െംരംഭങ്ങൾ നെപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള 
ക്പ്തി്ദ്ധത െീണ്ും സ്ഥിരീരരിക്കുന്നതിടനക്കുറിച്ചു (ള്ള രാഴ്ചപ്പാെുരൾ 
ഉണ്ായിരുന്നു. 

യുഎസ്-ഇന്ത്യ ്ിെിനസ് രൗൺെില് െംഘെിപ്പിച്ചു  ഇന്ത്യ-ആശയ ഉച്ചു മരാെിയുടെ 
ക്പ്മതയര ടെ്നില് ടെപ്യൂട്ടി ടെക്രട്ടറി ട്േനും െിമദശരാരയ ടെക്രട്ടറിയും 
പ്ടങ്കെുേു. 

 

െയാപ്ാരം, നിമക്ഷപ്ം, ക്പ്തിമരാധം, െുരക്ഷ, തീക്െൊദേിടനതിരായ മപ്ാരാട്ടം, 

രൂൊടത െയക്തിരത ്ന്ധം ശക്തിടപ്പെുേുര എന്നിെയുൾപ്പടെ ഉഭയരക്ഷി 
െഹരരണം രൂെുതല് ആഴേിലാക്കാനുള്ള നെപ്െിരൾ അെമലാരനം 
ടചയ്യ(ന്നതിനും തിരിച്ചു റിയുന്നതിനുോയി നിരെധി ഉഭയരക്ഷി െംഭാ്ണ 
െംെിധാനങ്ങൾ െേീപ്ഭാെിയില് നെോന്  ഉമേശിക്കുന്നു; .ക്പ്േുഖ  നാധിപ്തയ 
രാ യങ്ങൾ എന്ന നിലയില്, ഇരു രാ യങ്ങള(ം ടപ്ാതുൊയ താല്പ്പരയേുള്ള 
ക്പ്ാമദശിരെും ആമരാളെുോയ െി്യങ്ങളില് തങ്ങള(ടെ പ്ങ്കിട്ട േൂലയങ്ങൾ 
ടരട്ടിപ്പെുക്കുന്നതിനും ഇെപ്ഴരലിന്റടറ മെരത െദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ക്ശേിക്കുന്നു. 

 

നയൂ ടെല്ഹി 

്ടമൊ് 07, 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. 

 


