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ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ ಶ್ರ ೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೀದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರ ವಿಶೇಷ ರಾಯಭಾರಿ ಗೌರವಾನ್ವಿ ತ ಶ್ರ ೀ ಜಾನ್
ಕೆರಿ
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರ ವಿಶೇಷ ರಾಯಭಾರಿ ಗೌರವಾನ್ವಿ ತ ಶ್ರ ೀ ಜಾನ್ ಕೆರಿ ಅವರು ಇಂದು ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ ಶ್ರ ೀ
ನರಂದ್ರ ಮೀದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ ಶ್ರ ೀ ಜೀ ಬಿಡೆನ್ ಅವರ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಶ್ರ ೀ ಜಾನ್ ಕೆರಿ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ ಅವರಿಗೆ ತ
ಲುಪಿಸಿದ್ರು. ಇದೇ ಸಂದ್ರ್ಭದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ರ ೀ ನರಂದ್ರ ಮೀದಿ ಅವರು, ಕ್ವಿ ಡ್ ನಾಯಕರ ಶಂಗ ಸಭೆ ಸೇರಿದಂ
ತೆ ಇತ್ರತ ೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರ ಜತೆ ಸಮಾಲೀಚನೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ನ್ನು ಸಮ ರಿಸಿಕಂಡರು. ಅಲ್ಿ ದೇ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ
ಶ್ರ ೀ ಬಿಡೆನ್ ಮತ್ತತ ಉಪಾಧ್ಯ ಕ್ಷರಾದ್ ಶ್ರ ೀಮತ್ರ ಕಮಲಾ ಹ್ಯಯ ರಿ ಅವರಿಗೆ ತಮಮ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತ್ರಳಿಸು
ವಂತೆ ವಿನಂತ್ರಸಿದ್ರು.
ಎರಡು ದಿನಗಳ ಭಾರತ ಭೇಟಿ ಸಂದ್ರ್ಭದ್ಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ ಫಲ್ಪ್ರ ದ್ ಮತ್ತತ ಪ್ರ ಗತ್ರದಾಯಕ ಸಮಾಲೀಚನೆ
ಬಗೆೆ ಅವರು ಮಾಹಿತ್ರ ನ್ವೀಡಿದ್ರು. ಹವಾಮಾನ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಕುರಿತ ಕರ ಮಗಳು ಒಳಗಂಡಂತೆ ಮಹತ್ವಿ
ಕ್ವಂಕೆೆ ಯ ನವಿೀಕೃತ ಇಂಧ್ನ ವಲ್ಯದ್ ಯೀಜನೆಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಶ್ರಿೀ ಜಾನ್ ಕೆರಿ ಸಕ್ವರಾತಮ ಕ ಅಭಿಪಾರ
ಯ ವಯ ಕತ ಪ್ಡಿಸಿದ್ರು. ಬರುವ 2021 ರ ಏಪಿರ ಲ್ 2223 ರಂದು ಹವಾಮಾನ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಕುರಿತ ನಾಯಕರ ಶಂಗ ಸಭೆ ಬಗೆೆ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ ಅವರಿಗೆ ವಿವರ
ನ್ವೀಡಿದ್ರು.
ಪಾಯ ರಿೀಸ್ ಒಪ್ಪ ಂದ್ದ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ನ್ವಧ್ಭರಿಸಿರುವ ಕಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಭಾರತ ಬದ್ಧ ವಾಗಿ
ದೆ. ಈ ಬದ್ಧ ತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಕೆಲ್ವೇ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೂಡ ಪ್ರ ಮುಖ ರಾಷ್ ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರ
ಧಾನಮಂತ್ರರ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೈಗೆಟುಕುವ ರಿೀತ್ರಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ತಂತರ ಜಾಾ ನ, ಅಗತಯ ವಾದ್ ಆರ್ಥಭಕ ನೆ
ರವು ಒದ್ಗಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಭಾರತದ್ ಹವಾಮಾನ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು ಬಂಬಲ್ಲಸುವುದಾಗಿ ಶ್ರ ೀ ಕೆರಿ ಹೇಳಿದ್
ರು. ಭಾರತ ಮತ್ತತ ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಸಹಕ್ವರ, ನ್ವದಿಭಷ್ ವಾಗಿ ಹಣಕ್ವಸಿನ ನಾವಿನಯ ತೆ ಮತ್ತತ ತಿ ರಿತ
ವಾಗಿ ಹಸಿರು ತಂತರ ಜಾಾ ನ ನ್ವಯೀಜನೆಯಂತಹ ಕರ ಮಗಳು ಇತರೆ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಸಕ್ವರಾತಮ ಕ ಪ್ರಿಣಾ
ಮ ಬಿೀರುತತ ದೆ ಎಂದು ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ ಅವರು ಇದೇ ಸಂದ್ರ್ಭದ್ಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು.
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