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அமெரிக்க அதிபருடன் பிரதெரின் சந்திப் பு
மசப் டெ் பர் 24, 2021
பிரதெர் திரு. நரரந்திர ரெோடி 24 மசப் டெ் பர் 2021 அன்று அமெரிக்க அதிபர் ரெத
கு ர ோசப் ஆர். பபடனுடன் பயனுள் ள இணக்கெோன சந்திப் பப நடத்தினோர்.
னோதிபதி பபடன் னவரி 2021 இல் பதவிரயற் ற பிறகு இரு தபலவர்களின் மு
தல் சந்திப் பு இதுவோகுெ் . இருதபலவர்களுெ் இந்தியோஅமெரிக்கோ இபடரய விரிவோன உலகளோவிய மூரலோபோய கூட்டோண்பெ ெற் று
ெ் இருதரப் பு ஒத்துபைப் பப ரெலுெ் வலுப் படுத்துெ் திறபன ெறுபரிசீலபன மச
ய் வதற் கோன வோய் ப்போக பயன்படுத்தினர். னநோயக ெதிப் புகளின் போரெ் பரிய
ெோன தூண்களின் அடிப் பபடயில் இந்தியோவுெ் அமெரிக்கோவுெ் னநோயக ெதிப்
புகள் , மதோழில் நுட்பெ் , வர்த்தகெ் , நெ் ெக்களின் திறபெ, இயற் பகயோன நெ் பக
த்தன்பெ எல் லோவற் றிற் குெ் ரெலோக நெ் பிக்பகயின் அடிப் பபடயில் இந்தியோவு
ெ் அமெரிக்கோவுெ் ஒரு தசோப் த ெோற் றத்திற் குள் நுபைகின்றன என்று பிரதெர் கூ
றினோர். வருங் கோல முன்னுரிபெகபள அபடயோளெ் கோணுெ் மவளியுறவு ெற் று
ெ் போதுகோப் பு அபெச்சர்களின் வருடோந்திர இருதரப்பு
அபெச்சர்கள் உபரயோடல் உட்பட பல் ரவறு துபறகளில் வரவிருக்குெ் இருதரப்
பு உபரயோடல் கபள தபலவர்கள் வரரவற் றனர்.
இரு தபலவர்களுெ் ரகோவிட் -19
மநருக்கடி நிபலபெ ெற் றுெ் மதோற் றுரநோபயக் கட்டுப் படுத்த இந்தியோஅமெரிக்கோ ஒத்துபைப் பு குறித்து விவோதித்தனர். இந்த சூைலில் அதிபர்
பபடன் இந்தியோவின் தற் ரபோபதய தடுப் பூசி முயற் சிகபளப் போரோட்டியதுடன்,
நெது ரகோவிட் உதவிபய வைங் குவதற் கோன உலகளோவிய அணுகுமுபறபயயுெ்
போரோட்டினோர்.
இருதரப் பு வர்த்தகத்பத ரெலுெ் ரெெ் படுத்துவதற் கு ெகத்தோன வோய் ப் புகள் இரு
ப் பபத உணர்ந்த இரு தபலவர்களுெ் , வர்த்தக மதோடர்புகபள அதிகரிக்குெ் நட
வடிக்பககபள அபடயோளெ் கோண அடுத்த வர்த்தக மகோள் பக கூட்டெ் இந்த ஆ
ண்டின் பிற் பகுதியில் கூட்டப் படுெ் என்று ஒப் புக்மகோண்டனர். இந்தியோஅமெரிக்கோ பருவநிபல ெற் றுெ் தூய
இயற் பக ஆற் றல் நிகை் சசி
் நிரல் 2030 கூட்டுறவின் கீை் , அவர்கள் தூய
இயற் பக ஆற் றல் ரெெ் போடு ெற் றுெ் முக்கியெோன மதோழில் நுட்பங் கபளப் பய
ன்படுத்துவபத துரிதப் படுத்த ஒப் புக்மகோண்டனர். அமெரிக்கோவில் உள் ள மபரி
ய இந்திய புலெ் மபயர்ந்ரதோபர அங் கீகரித்த பிரதெர், இரு நோடுகளுக்கிபடரய
உள் ள ெக்களுக்கிபடரயயோன உறவுகளின் முக்கியத்துவத்பதயுெ் , இயக்கெ் ெ
ற் றுெ் உயர்கல் வி இபணப் புகபள விரிவோக்குவதன் பரஸ்பர நன்பெகபளயுெ்
எடுத்துபரத்தோர்.

தபலவர்கள் மதற் கோசியோவில் ஆப் கோனிஸ்தோனின் நிபலபெ உட்பட பிரோந்திய
வளர்ச்சிகள் குறித்து கருத்துக்கபள பரிெோறிக்மகோண்டனர், ரெலுெ் உலகளோவி
ய பயங் கரவோதத்பத எதிர்மகோள் வதற் கு ஒன்றிபணந்து பணியோற் ற
பகிர்ந்துமகோண்ட
தங் கள் உறுதிப் போட்பட மீண்டுெ் வலியுறுத்தினர்.
ரெலுெ் எல் பல தோண்டிய பயங் கரவோதத்பதயுெ்
கண்டித்தனர்.
தோலிபோன்கள் தங் கள் கடபெகபள கபடபிடிக்க ரவண்டுெ் , அபனத்து ஆப் கோ
னியர்களின் ெனித உரிபெகபள ெதிக்க ரவண்டுெ் ெற் றுெ் ஆப் கோனிஸ்தோனுக்
கு தபடயற் ற ெனிதோபிெோன உதவிபய அனுெதிக்க ரவண்டுெ் என்று அவர்கள்
அபைப் பு விடுத்தனர். ஆப் கோனிஸ்தோன் ெக்களுக்கோன நீ ண்டகோல அர்ப்பணிப்
பபக் கருத்தில் மகோண்டு, இரு தபலவர்களுெ் இந்தியோவுெ் அமெரிக்கோவுெ்
மதோடர்ந்து ஆப் கோனிஸ்தோனின் அபனவபரயுெ் உள் ளடக்கிய அபெதியோன எ
திர்கோலத்பத ரநோக்கி ஒருவருக்மகோருவர் தங் கள் பங் குதோரர்களுடன் மநருக்க
ெோக ஒருங் கிபணந்து மசயல் படுவோர்கள் என்று ஒப் புக்மகோண்டனர்.
தபலவர்கள் இந்தியபசிபிக் பிரோந்தியத்பதப் பற் றிய கருத்துக்கபள பரிெோறிக்மகோண்டனர், ரெலு
ெ் மவளிப் பபடயோன
சுதந்திரெோன போர்பவபய உள் ளடக்கிய இந்தியபசிபிக் பிரோந்தியத்திற் கோன தங் கள் பகிரப் பட்ட போர்பவபய மீண்டுெ் உறுதிப்
படுத்தினர்.
பருவநிபல ெோற் றெ் ெற் றுெ் பயங் கரவோதெ் ரபோன்ற உலகளோவிய பிரச்சிபனக
ளில் திட்ட வபரமுபறகள் ெற் றுெ் பகிரப்பட்ட நலன்களின் ஒருங் கிபணப் பு ஆ
கியவற் பறக் கருத்தில் மகோண்டு, இந்தியோவுெ் அமெரிக்கோவுெ் சர்வரதச நிறுவ
னங் களில் மதோடர்ந்து இபணந்து பணியோற் ற ஒப் புக்மகோண்டன.
பிரதெர் ரெோடி,
அமெரிக்க
அதிபர்
பபடபனயுெ் ,
அவரது
ெபனவி டோக்டர் ஜில் பபடபனயுெ் இந்தியோ வருெோறு அபைப் பு
விடுத்தோர். இரு தபலவர்களுெ் தங் கள் உயர்ெட்ட உபரயோடபலத் மதோடரவுெ் ,
வலுவோன இருதரப் பு உறவுகபள முன்ரனற் றவுெ் ெற் றுெ் அவர்களின் உலகளோ
விய கூட்டோண்பெபய வளப் படுத்தவுெ் ஒப் புக்மகோண்டனர்.
வோஷிங் டன் டிசி.
மசப் டெ் பர் 24, 2021
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