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జల వాయు అంశాలపై అమెరికా అధ్య క్షుని ప్రత్యయ క దూత శ్ర ీ జాన్ కేరీ
ప్రధాన మంత్రరి ర
శ్ ీ నరంప్ర మోదీ తో భేటీ అయ్యయ రు
ఏప్రిల్ 07, 2021
జల వాయు అంశాలపై అమెరికా అధ్య క్షుని ప్రత్యయ క దూత శ్ర ీ జాన్ కేరీ ప్రధాన మంత్రరి శ్ర ీ నరంప్ర మోదీ తో ఈ
రోజు న సమావేశమయ్యయ రు.
శ్ర ీ కేరీ అధ్య క్షుడు శ్ర ీ బైడెన్ తరఫు న ప్రధాన మంత్రరి కి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. కాా డ్ నేత ల శిఖర
సమ్మే ళనం సహా ఇటీవలి కాలం లో అధ్య క్షుడు శ్ర ీ బైడెన్ తో జరిపిన సంభాషణల ను ప్రధాన మంత్రరి గురుు కు
తెచ్చు కొన్నా రు. అధ్య క్షుడు శ్ర ీ బైడెన్ కు, ఉపాధ్య క్షురాలు కమలా హారిస్ గారి కి తన తరఫు న శుభాకాంక్షలు
అంరజేయవలసంరంటూ శ్ర ీ కేరీ ని శ్ర ీ మోదీ కోరారు.
భారతదేశం లో గడచిన రండు రోజులలోను జరిగిన సఫల, ఉత్పా రక చరు ల ను గురించి ప్రధాన మంత్రరి కి
శ్ర ీ కేరీ వివరించారు. భారతదేశం చేరట్టన
ి
ప్రతిష్టితే క నవీకరణ యోగయ

శకి ు రథకం సహా జలవాయు

సంబంధిత చరయ ల రట్ల ఆయన సానుకూలం గా సా ందంచారు. జలవాయు అంశాల పై ఈ నెల 22వ, 23వ
త్యదీలలో జరుగనునా

నేత ల శిఖర సమ్మే ళన్ననిా

గురించి ఆయన ప్రధాన మంత్రరి కి

టూకీ గా

వెలడ
ల ంచారు.
భారతదేశం పారిస్ ఒరా ందానికి అనుగుణం గా జాతీయ శ్సాయి లో నిరాారిత సహకారానిా
కట్టిబడ ఉంరని, ఈ కట్టిబాట్టల ను నెరవేరు

దశ లో మంరడుగు వేస్తునా

కొనిా

అందంచడానికి

దేశాలలో భారతదేశం

ఒకట్ని ప్రధాన మంత్రరి అన్నా రు. అమెరికా తన వైపు నుంచి భారతదేశం హరిత సాంకేతిక విజాాన్ననిా
తకుు వ ఖరుు

లో విసురించేందుకు, భారతదేశం ఆశిస్తునా ట్టవంట్ట ఆరి యక సహాయ్యనిా

అందుబాట్ట లో

ఉంచడం దాా రా భారతదేశ జలవాయు రతకాలకు పూరి ు సమర యన ను ఇస్తుంరని శ్ర ీ కేరీ అన్నా రు. ప్రత్యయ కించి
హరిత సాంకేతిక విజాానం సంబంధిత నూతన ఆవిషు రణలను వేగం గా అమలులోకి తీస్తకు రావడం లో
భారతదేశానికి,

అమెరికా

కు

మధ్య

సహకారం

ఇతర

దేశాల

పై

సకారాతే క

ప్రభావానిా

ు చేశారు.
ప్రసరించగలుగుతంరనే విషయం లో ప్రధాన మంత్రరి సమే తి ని వయ కం
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