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ప్రధాన మంత్రి యుఎస్ఎ సందర్శ న కు బయలుదేి వెళ్ళే  

మందు జారీ చేసిన ప్రకటన 
సెప్టెెంబర్ 22, 2021 
 

యునైటెడ్ స్ట ట్స్  ఆఫ్ అమెికా అధ్య క్షుడు మానయ  స్టర ీజో బైడెన్ ఆహా్వ నంచిన మీదట నేను 2021 
సెప్ట్ంబర్ 22-25 తేదీ ల మధ్య  కాలం లో యుఎస్ఎ ను సందిశ ంచనునా్న ను. 

న్న సందర్శ న కాలం లో, నేను భార్తదేశం-యుఎస్ సమప్ర ప్రరంచ వ్యయ హ్వతమ క భారసా్వ మాయ నా  
అధ్య క్షుడు స్టర ీ బైడెన్ తో నేను సమీక్షంచనునా్న ను. రర్సప ర్ ప్రయోజనం మడిరడ్డ ప్రంతీయ 
అంశాల పై, ప్రరంచ అంశాల పై మం ఒకి అభిప్రయాల ను మరొకికి వెలలడించుకంటామ. ఉభయ 
దేశాల మధ్య  సహకారన కి రల అవకాశాల ను, మరీ మఖ్య ం గా విజాాన శాస్తసరం, స్వంకేతిక విజాానం 
ర్ంరం లో సహకారన కి ఉనా  అవకాశాల ను రిరలంచడ్ం కోసం ఉపాధ్య క్షురలు కమలా హ్విస్ గాి 
తో సమావేశం కావడానకి కూడా నేను ఎదురు చూస్తర  ఉనా్న ను. 

అధ్య క్షుడు స్టర ీ బైడెన్, ఆస్తేట్లయా ప్రధాన స్టర ీస్వా స మాిసన్, జపాన్ ప్రధాన స్టర ీయోరహిదే సుగా లతో 
నేను కూడా కలసి, కాా డ్ లీడ్ర్్  సమిస లో పాలురంచుకోబోతునా్న ను. ఇది నేత లు సా యంగా 
పాల్గంటునా  ఒకటో కాా డ్ లీడ్ర్్  సమిస కానునా ది. ఈ సంవత్ ర్ం మాిి  నెల లో వరుి వల్ 
మాధ్య మం దా్వ ర జిగిన మా శిఖ్ర్ సమమ ళనం తాలూకు ఫలతాల ను నశితం గా రిరలంచడానకి, 
ఇండో-రసిఫిక్ రీజియన్ రటల మా ఉమమ డి దృష్టట్ కోణం ప్రతిరదిక గా భావి కార్య ప్కమాల కు 
ప్రధాన్నయ ల ను కూడా గుి రంచడానకి ఈ సమిస ఒక అవకాశానా  అందిస్రంది. 

ఆస్తేట్లయా, జపాన్ లతో దృఢమైన దా్వ పాక్షక సంబంధాల ను నశితం గా రిరలంచడానకి, అలాగే 
ప్రంతీయ అంశాల పైన, ప్రరంచ అంశాల పైన మా అభిప్రయాల ను ఉరయోరకర్మైన రీతి లో 
వెలలడి చేసుకోవడానకి ఆస్తేట్లయా ప్రధాన స్టర ీమాిసన్ తో, జపాన్ ప్రధాన స్టర ీసుగా తో నేను భేటీ 
కానునా్న ను. 

కోవిడ్ -19 మహమామ ి, ఉప్రవాదం తో పోరడ్వలసిన ఆవశయ కత, జలవాయు రివర్ రన, ఇంకా ఇతర్ 
మఖ్య  అంశాలు సహ్వ ప్రసురతం ప్రరంచానకి సవాలు గా నలచిన అతయ వసర్ అంశాల పై దృష్టట్ 
ప్డుతూ ఐకయ  రజయ  సమితి స్వధార్ణ సభ లో ఒక ప్రసంరం తో నేను న్న సందర్శ న ను మగిస్వరను. 

యుఎస్ఎ తో సమప్ర ప్రరంచ వ్యయ హ్వతమ క భారసా్వ మాయ నా  రటిష్ట్ం చేసుకోవడానకి, మన వ్యయ హ్వతమ క 
భారసా్వ మయ  దేశాలు అయిన జపాన్ తో, ఆస్తేట్లయా తో సంబంధాల ను మింత గా సమనా యం 
చేసుకోవడానకి, అలాగే మఖ్య మైన ప్రరంచ అంశాల పైన మా మధ్య  రల సహకారనా  
ప్ంపందించుకోవడానకి యుఎస్ కు న్న సందర్శ న ఒక అవకాశానా  ఇవా రలదు. 

న్యూఢిల్లీ 
సెప్టెెంబర్ 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. 
 


