
U.S. Secretary of State Antony Blinken called on Prime 

Minister Narendra Modi 
July 28, 2021 

ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಯ ಆಾಂಟೋನಿ ಬ್ಲ ಾಂಕೆನ್ ರಿಾಂದ 

ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ನರಾಂದರ  ಮೋದಿ ಭೇಟಿ 

 

ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ  ಕಾರ್ಯದರ್ಶಯ ಆಾಂಟೋನಿ ಬ್ಲ ಾಂಕೆನ್ ಅವರು ಇಾಂದು ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ರ್ಶರ ೋ ನರಾಂದರ  ಮೋದಿ

 ಅವರನ್ನು  ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದದ ರು. 

ಬ್ಲ ಾಂಕೆನ್ ಅವರು, ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ ರ್ವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಾಧ್ಯ ಕ್ಷ ಬೈಡನ್ ಮತ್ತು  ಉಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಾಧ್ಯ ಕೆೆ  ಹ್ಯಯ ರಿಸ್ ಅವರುಗಳ 

ಶುಭಾಶರ್ಗಳನ್ನು  ತ್ರಳಿಸಿದರು. ವಿದೇಶಾಂಗ ವಯ ವಹ್ಯರಗಳ ಖಾತೆ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು  ರಾಷ್ಟರ ಾೋರ್ ಭದರ ತಾ ಸಲಹೆಗಾ

ರರಾಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಫಲಪ್ರ ದ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮರ್ದ ಕುರಿತಂತೆಯೂ ಅವರು ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ ರ್ವರಿಗೆ ಸಂಕೆ್ಷಪ್ು ವಾ

ಗಿ ವಿವರಿಸಿ, ರಕ್ಷಣೆ, ಸಾಗರ ಭದರ ತೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ  ಮತ್ತು  ಹೂಡಿಕೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು  ವಿಜ್ಞಾ ನ ಹ್ಯಗೂ 

ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ್ ವಲರ್ಗಳಲ್ಲಲ  ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಅಮೆರಿಕಾ ನಡುವಿನ ವ್ಯಯ ಹ್ಯತ್ಮ ಕ ಬಾಂಧ್ವಯ ವನ್ನು  

ಮತ್ು ಷ್ಟರ  ಗಟಿರ ಗೊಳಿಸುವ ಬಲವಾದ ಬದಧ ತೆರ್ನ್ನು  ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿದರು. 

ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ ರ್ವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಾಧ್ಯ ಕ್ಷ ಬೈಡನ್ ಮತ್ತು  ಉಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಾಧ್ಯ ಕೆೆ  ಹ್ಯಯ ರಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ಆಪ್ು  ಶುಭಾಶರ್ಗಳ

ನ್ನು  ಸಲ್ಲಲ ಸಿ, ಕಾಾ ಡ್, ಕೋವಿಡ್ -

19 ಮತ್ತು  ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಜ್ಞನ್ ಬೈಡನ್ ಅವರು ಕೈಗೊಾಂಡಿರುವ ಕರ ಮಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚು ಗೆ ವಯ ಕು

ಪ್ಡಿಸಿದರು. 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಯ ಬ್ಲ ಾಂಕೆನ್ ಅವರು ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ವಿಸು ೃತ್ ಶ್ರ ೋಣಿರ್ ದಿಾ ಪ್ಕೆ್ಷೋರ್ ಮತ್ತು  ಬಹುಪ್ಕೆ್ಷೋ

ರ್ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತ್ ಒಮಮ ತ್ದ ಹೆಚ್ು ಳ ಮತ್ತು  ಈ ಒಮಮ ತ್ವನ್ನು  ಸಮಗರ  ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಯೋಗಿಕ ಸಹಕಾರವಾಗಿ ಬದ

ಲಾಯಿಸುವ ವ್ಯಯ ಹ್ಯತ್ಮ ಕ ಪ್ರಲುದಾರಿಕೆರ್ ಬದಧ ತೆರ್ ಬಗೆೆ  ಮೆಚ್ಚು ಗೆ ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿದರು. 

ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಮೋದಿ ಅವರು, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ ಎರಡೂ ಪ್ರ ಜ್ಞಸತಾು ತ್ಮ ಕ, ಸಾಾ ತಂತ್ರ  ಮತ್ತು  ಮುಕು  ಸಾಾ

ತಂತ್ರ ಯ ದ ಮೌಲಯ ಗಳ ಆಳವಾದ ಬದಧ ತೆರ್ನ್ನು  ಹಂಚಿಕಳ್ಳು ತ್ು ವೆ ಮತ್ತು  ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಲ ನ ಭಾರತ್ರೋರ್ ವಲಸಿಗರು 

ದಿಾ ಪ್ಕೆ್ಷೋರ್ ಸಂಬಂಧ್ಗಳ ವಧ್ಯನೆಗೆ ಅಪ್ರರ ಕಡುಗೆ ನಿೋಡಿದಾದ ರೆ ಎಾಂದು ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಮೋದಿ ತ್ರಳಿಸಿದರು. 

ಕೋವಿಡ್-

19, ಜ್ಞಗತ್ರಕ ಆರ್ಥಯಕ ಚೇತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು  ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಾಂದ ಎದುರಾಗಿರುವ ಸವಾಲುಗಳ ಹಿನೆು ಲೆರ್

ಲ್ಲಲ  ಮುಾಂಬರುವ ವರ್ಯಗಳಲ್ಲಲ  ಭಾರತ್-

ಅಮೆರಿಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ದ ಸಹಭಾಗಿತ್ಾ ವು ಇನ್ನು  ಹೆಚಿು ನ ಜ್ಞಗತ್ರಕ ಮಹತ್ಾ ವನ್ನು  ಹಾಂದಿರುತ್ು ದೆ ಎಾಂದು ಪ್ರ ಧಾ

ನಮಂತ್ರರ  ಉಲೆಲ ೋಖಿಸಿದರು. 

ನವ ದೆಹಲಿ 

ಜುಲೈ 28, 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. 

 


