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ಅಮೆರಿಕಾ ಪ್ರ ವಾಸಕೆ್ಕ  ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ  ಪ್ರ ಧಾನ್ಮಂತ್ರರ ಯವರ 

ನಿರ್ಗಮನ್ ಹೇಳಿಕ್ಕ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2021 

ಅಮೆರಿಕಾದ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ಜೋ ಬೈಡೆನ್ ಅವರ ಆಹಿ್ವ ನದ ಮೇರೆಗೆ 2021ರ ಸೆಪ್ಟ ಂಬರ್ 

22ರಿಂದ 25ರವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕಾಕೆ್ಕ  ಭೇಟಿ ನ್ವೋಡುತಿ್ತದ್ದ ೋನೆ. 

ನನನ  ಈ ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ ಬೈಡೆನ್ ಅವರಂದಿಗೆ ಭಾರತ-

ಅಮೆರಿಕಾ ಜಾಗತ್ತಕ ಸಮಗರ  ಕಾಯಯತಂತರ  ಪಾಲುದಾರಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಮರ್ಶಯ ಮತಿ್ತ  ಪ್ರಸಪ ರ ಆಸಕಿ್ತ

ಯ ಪಾರ ದೇಶಿಕ ಮತಿ್ತ  ಜಾಗತ್ತಕ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತ್ತ ವಿಚಾರ ವಿನ್ವಮಯ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಎ

ರಡೂ ರಾಷಟ ರಗಳ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಜಾಾ ನ ಮತಿ್ತ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಕ್ಕಷ ೋತರ ದಲಿ್ಲ  ಸಹಕಾರದ ಅ

ವಕಾಶಗಳನ್ನನ  ಅನಿೆ ೋಷಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ ಉಪಾಧ್ಯ ಕ್ಕಷ  ಕಮಲಾ ಹ್ವಯ ರಿೋಸ್ ಅವರಂದಿಗಿನ ಭೇಟಿ

ಯನ್ನನ  ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದ ೋನೆ. 

ನಾನ್ನ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ ಬೈಡನ್, ಆಸೆಟ ರೋಲ್ಲಯಾ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ತರ  ಸೆ್ಕಟ್ ಮಾರಿಸನ್ ಮತಿ್ತ  ಜಪಾನ್ ಪ್ರ

ಧಾನಮಂತ್ತರ  ಯೋಶಿಹೈದ್ ಸುಗಾ ಅವರಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಭೌತ್ತಕ ಕಿಾ ಡ್ ನಾಯಕರ ಶಂಗಸಭೆ

ಯಲಿ್ಲ  ಭಾಗಹಿಸಲ್ಲದ್ದ ೋನೆ. ಶಂಗಸಭೆಯು ಈ ವಷಯ ಮಾರ್ಚಯ ನಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ವರ್ಚಯವಲ್ ಶಂಗಸ

ಭೆಯ ಫಲ್ಲತಂಶಗಳ ಪ್ರ ಗತ್ತಯನ್ನನ  ಪ್ರಾಮಶಿಯಸಲು ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಲ್ಲದ್ ಮತಿ್ತ  ಇಂಡೋ-

ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ನಮಮ  ಸಮಾನ ಹಂಚಿಕ್ಕಯ ದೃಷಿಟ ಕೋನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭವಿಷಯ ದ 

ಸಹಭಾಗಿತಿ ದ ಆದಯ ತೆಗಳನ್ನನ  ಗುರುತ್ತಸಲು ನೆರವಾಗಲ್ಲದ್. 

ನಾನ್ನ ಆಸೆಟ ರೋಲ್ಲಯಾದ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ತರ  ಮಾರಿಸನ್ ಮತಿ್ತ  ಜಪಾನ್ ನ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ತರ  ಸುಗಾ ಅ

ವರನ್ನನ  ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ತಮಮ  ದೇಶಗಳಂದಿಗಿನ ಬಲವಾದ ದಿಿ ಪ್ಕ್ತಷ ೋಯ ಸಂಬಂಧ್ಗಳ ಸಿಿ ತ್ತಗತ್ತ 

ಪ್ರಾಮರ್ಶಯ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಮತಿ್ತ   ಪಾರ ದೇಶಿಕ ಮತಿ್ತ  ಜಾಗತ್ತಕ ಸಮಸೆಯ ಗಳ ಕುರಿತ್ತ ನಮಮ  

ಉಪ್ಯುಕಿ  ವಿನ್ವಮಯವನ್ನನ  ಮಂದುವರಿಸುತಿೆೋನೆ. 

ಕೋವಿಡ್-

19 ಸ್ಕಂಕಾರ ಮಿಕ, ಭಯೋತಪ ದನೆಯನ್ನನ  ಎದುರಿಸುವ ಅಗತಯ ತೆ, ಹವಾಮಾನ ವೈಪ್ರಿೋತಯ  ಮ

ತಿ್ತ  ಇತರೆ ಪ್ರ ಮಖ ಸಮಸೆಯ ಗಳನ್ನನ  ಒಳಗಂಡಂತೆ ಜಾಗತ್ತಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನನ  ಕಂದಿರ ೋಕರಿಸು

ವ ವಿಶಿಸಂಸಿೆಯ ಮಹ್ವಧಿವೇಶನವನ್ನನ  ಉದ್ದ ೋಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾನ್ನ ನನನ  

ಪ್ರ ವಾಸವನ್ನನ  ಮಕಿಾಯಗಳಿಸಲ್ಲದ್ದ ೋನೆ. 

ನನನ  ಈ ಅಮೆರಿಕಾ ಭೇಟಿ, ಅಮೆರಿಕಾದಂದಿಗಿನ ಸಮಗರ  ಜಾಗತ್ತಕ ಕಾಯಯತಂತರ  ಪಾಲುದಾರಿಕ್ಕ

ಯ ಬಲವಧ್ಯನೆಗೆ ಮತಿ್ತ  ನಮಮ  ಕಾಯಯತಂತರ  ಪಾಲುದಾರರಾದ ಜಪಾನ್ ಮತಿ್ತ  ಆಸೆಟ ರೋಲ್ಲ

ಯಾದಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ್ ಬಲಪ್ಡಿಸಲು ಮತಿ್ತ  ಪ್ರ ಮಖ ಜಾಗತ್ತಕ ಸಮಸೆಯ ಗಳ ಕುರಿತ್ತ ನಮಮ

 ಸಹಯೋಗವನ್ನನ  ಮಂದುವರಿಸಲು ಒಂದು ಸುಸಂದಭಯವಾಗಿದ್. 

ನವ ದೆಹಲಿ 

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 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. 

 


