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ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ ಶ್ರ ೀ ಬೈಡನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆ 

ನಡೆಸಿದ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  

ಏಪ್ರಿಲ್ 26, 2021 

ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕತ  ಸಂಸ್ಥಾ ನದ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ, ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ಜೋಸೆಫ್ ಆರ್. ಬೈಡನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  

ಶ್ರ ೋ ನರೊಂದರ  ಮೋದಿ ಅವರು ಇೊಂದು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. 

ಇಬ್ಬ ರೂ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ  ದೇಶಗಳಲಿ್ಲನ ಕೋವಿಡ್-

19 ಪ್ರಿಸಿಾ ತ್ರ ಕುರಿತು ಸಮಾಲೊಚನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪ್ರ ಮುಖವಾಗಿ ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಕೋವಿಡ್-

19 ಎರಡನೇ ಅಲೆ ನ್ವಯಂತ್ರರ ಸಲು ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು  ತಿ ರಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದುು , ನ್ವರ್ಣಾಯಕ ಔಷಧಿಗಳು, ಚಿಕಿ

ತೆ್ಸ , ಆರೋಗಯ  ಸ್ಥಧ್ನಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು  ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿರುವ ಬ್ಗೆೆ  ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಅವರು ಮಾಹಿತ್ರ ನ್ವೋಡಿದರು. 

ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ ಶ್ರ ೋ ಬೈಡನ್ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಒಗೆ ಟಿ್ಟ ನ ಬೊಂಧ್ವಯ  ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು  ತ್ರಳಿಸಿದರಲಿದೇ ಚಿಕಿತೆ್ಸ

ಗೆ ಅಗತಯ ವಾಗಿರುವ ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲಗಳು, ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟ ಸ್ಥಧ್ನಗಳು ಮ್ತುತ  ಕೋವಿಶ್ೋಲ್್ಡ  ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅಗತಯ ವಾಗಿ

ರುವ ಕಚ್ಚಾ  ವಸ್ತತ ಗಳನ್ನು  ಪೂರೈಸ್ತವ ತಮ್ಮ  ದೃಢತ್ಸಯನ್ನು  ವಯ ಕತ ಪ್ಡಿಸಿದರು.  

ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕತ  ಸಂಸ್ಥಾ ನ ಸರ್ಕಾರ ಬೊಂಬ್ಲ ಮ್ತುತ  ನೆರವು ನ್ವೋಡಿದ್ದು ಗಿ ಹೃದಯ ಪೂವಾಕ ಮೆಚ್ಚಾ ಗೆಯನ್ನು  

ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಶ್ರ ೋ ನರೊಂದರ  ಮೋದಿ ವಯ ಕತ ಪ್ಡಿಸಿದ್ದು ರೆ. ಲಸಿಕೆ ಮೈತ್ರರ ಯೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತ್ರಕವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್-

19 ಸ್ಥೊಂರ್ಕರ ಮಿಕ ನ್ವವಾರಿಸ್ತವ ಕುರಿತು ಭಾರತದ ಬ್ದಧ ತ್ಸಯನ್ನು  ಪ್ರ ಸ್ಥತ ಪಿಸಿರುವ ಅವರು,  ಕೋವಾಯ ಕೆ್ಸ  ಮ್ತುತ  ರಿ್ಕ

ಡ್ ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಿಕೆಯಲಿ್ಲ  ಪಾಲೆೊಳುು ವಿಕೆಯ ಕರ ಮ್ಗಳನ್ನು  ಉಲಿೆೋಖಿಸಿದ್ದು ರೆ. ಕೋವಿಡ್-

19 ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಸಿಕೆಗಳು, ಔಷಧಿಗಳು, ಚಿಕಿತೆ್ಸ ಗೆ ಅಗತಯ ವಾದ ಕಚ್ಚಾ  ವಸ್ತತ ಗಳು, ಒಳಹರಿವಿನ ಸ್ತಗಮ್ ಮ್ತುತ  

ಮುಕತ  ಪೂರೈಕೆ ಸರಪ್ಳಿಗಳನ್ನು  ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕಳ  ್ಳುವ ಅಗತಯ ವನ್ನು  ಒತ್ರತ  ಹೇಳಿದ್ದು ರೆ. 

ಲಸಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸ್ತವಲಿ್ಲ  ಭಾರತ – ಅಮೆರಿಕದ ಸಹಭಾಗಿತಿ  ಮ್ತುತ  ಕೋವಿಡ್-

19 ಸ್ಥೊಂರ್ಕರ ಮಿಕ ನ್ವಯಂತರ ಣರ್ಕಾ ಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಈ ವಲಯದಲಿ್ಲ  ನ್ವಕಟ ಸಮ್ನಿ ಯತ್ಸ, ಸಹರ್ಕರದಿೊಂದ ರ್ಕ

ಯಾನ್ವವಾಹಿಸ್ತವಂತ್ಸ ಉಭಯ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ  ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು ರೆ. 

ಅಭಿವೃದಿಧ ಶ್ೋಲ ರಾಷಿ ರಗಳಿಗೆ ಔಷಧ್ಗಳು, ತಿ ರಿತವಾಗಿ ಕೈಗೆಟುಕ ದರದಲಿ್ಲ  ಲಸಿಕೆಗಳು ದರೆಕುವಂತ್ಸ ಮಾಡಲು ಡ

ಬಿ್ಲ್ ಯ ಟ್ಟಓ ದಲಿ್ಲ   “ಟ್ಟ.ಅರ್.ಐ.ಪಿ.ಎಸ್” ಒಪ್ಪ ೊಂದದಂತ್ಸ ನ್ವಯಮ್ಗಳನ್ನು  ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ಭಾರತ ಕೈಗೊೊಂಡ ಕರ ಮ್

ಗಳ ಬ್ಗೆೆಯೂ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಶ್ರ ೋ ನರೊಂದರ  ಮೋದಿ ಅವರು, ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ ಶ  ್ರಿೋ ಬೈಡನ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ರ ನ್ವೋಡಿದ್ದು

ರೆ. 

ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಪ್ರಸಪ ರ ಸಂಪ್ಕಾದಲಿ್ಲರಲು ಸಹ ಸಮ್ಮ ತ್ರಸಿದ್ದು ರೆ. 

ನವ ದೆಹಲಿ 

ಏಪ್ರಿಲ್ 26, 2021 
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