
Prime Minister's meeting with President of the United States 

of America 
September 24, 2021 

પ્રધાનમંત્રીએ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકાના િાષ્ટ્રપરિ સાથે બેઠક  યોજી
24 સપ્ટમે્બર, 2021 

 

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નિને્દ્ર મોદી અન ેયુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકાના િાષ્ટ્રપરિ મહામરહમ જોસેફ આિ. બાઇડેન 
વચ્ચ ે24 સપ્ટેમ્બિ 2021ના િોજ ઉષ્માપૂર્ણ અને ફળદાયી બઠેક યોજાઇ હિી. 

િાષ્ટ્રપરિ બાઇડેન ેજાન્દ્યઆુિી 2021માં અમેરિકાની સત્તાનું સુકાન સંભાળયુ ં ત્યાિબાદ બંન ેનેિાઓ વચ્ચે આ 
પ્રથમ રૂબરૂ મુલાકાિ યોજાઇ હિી. બંન ેનેિાઓએ આ બેઠક દિરમયાન ભાિિ-US વ્યાપક વૈરિક વ્યૂહાત્મક 
ભાગીદાિી અન ે રિપક્ષીય સહકાિન ેવધ ુમજબૂિ બનાવવા માટેની સમીક્ષા કિી હિી. પ્રધાનમતં્રીએ જર્ાવ્યુ ં
હિું કે, ભાિિ અને USA લોકશાહી મૂલ્યોની પિંપિા, ટેકનોલોજી, વેપાિ, આપર્ા લોકોના કૌશલ્ય, પ્રકૃરિની 
ટરસ્ટીશીપ અન ેઆ બધાથી સવોપિી એવા ભિોસાના આધાિસ્િંભ પિ આધારિિ પરિવિણનના દાયકામા ં
પ્રવેશ્યા છે. બંન ેનેિાએ વારષણક 2+2 રવદેશમંત્રી અન ેસંિક્ષર્મતં્રી સ્િિની મંત્રર્ા સરહિ રવરવધ ક્ષતે્રોમા ં
યોજનાિી રિપક્ષીય મંત્રર્ાન ેઆવકાિી હિી, જ ેભરવષ્ય માટે પ્રાથરમકિાઓન ેઓળખી કાઢશે. 

બંન ેનેિાએ કોરવડ-19ની પરિરસ્થરિ અંગ ેિેમજ મહામાિીને રનયતં્રર્મા ંલેવા માટે હાલમા ંચાલી િહેલા ભાિિ-
US સહકાિ અંગ ેચચાણ કિી હિી. આ સંદભણમાં િાષ્ટ્રપરિ બાઇડેન ેભાિિ િાિા હાલમાં હાથ ધિવામા ંઆવેલા 
િસીકિર્ પ્રયાસોની અન ેકોરવડ સહાયિા આપવા માટે આપર્ી વૈરિક પહોચંની પ્રશંસા કિી હિી. 

રિપક્ષીય વેપાિન ેહજુ વધાિ ેઉન્નિ કિવા માટે પ્રબળ સંભાવનાઓ િહેલી છે િે બાબિન ે ધ્યાનમાં િાખીન,ે 
બંન ેનેિાઓ સંમિ થયા હિા કે, કોમરશણયલ રલંકેજન ેવેગવાન કિશે િેવા પગલા ંઓળખી કાઢવા માટે આ 
વષાાંિમાં આગામી વેપાિ નીરિ મંચનુ ંઆયોજન કિવામા ંઆવશે. ભાિિ-US આબોહવા અન ે સ્વચ્છ ઉજાણ 
એજન્દ્ડા 2030 ભાગીદાિી હેઠળ, િેઓ સ્વચ્છ ઉજાણ રવકાસ અન ે મહત્વપૂર્ણ ટેકનોલોજીઓની રનયુરિન ે
વેગવાન બનાવવા માટે સંમિ થયા હિા. USAમાં મોટી સંખ્યામાં વસિા પ્રવાસી ભાિિીયોની સંખ્યાન ે
સ્વીકાિીન ેપ્રધાનમંત્રીએ બંન ેદેશોમાં લોકોથી લોકો વચ્ચેના જોડાર્ના મહત્વ િેમજ પરિવહનની સુરવધા પૂિી 
પાડવાના અન ેઉચ્ચ રશક્ષર્ રલંકેજનુ ંરવસ્િિર્ કિવાના પાિસ્પરિક લાભો પિ પ્રકાશ પાડ્યો હિો. 

બંન ે નેિાએ દરક્ષર્ એરશયામાં પ્રાદેરશક રવકાસ અંગ ે પોિાના અરભપ્રાયો િજૂ કયાણ હિા જમેાં 
અફઘારનસ્િાનની રસ્થરિ પર્ સામલે હિી અને વૈરિક આિંકવાદ નાથવા માટે સાથ ેમળીન ેકામ કિવાની 
સરહયાિી કરટબદ્ધિાનો પુનરુચ્ચાિ કયો હિો; િેમજ િમેરે્ સિહદપાિથી થિા આિંકવાદની ટીકા કિી હિી. 
િેમરે્ િાલીબાનોન ેિેમના વચનોન ેવળગી િહેવા, િમામ અફઘાનોના માનવ અરધકાિોન ેઆદિ આપવા અન ે
અફઘારનસ્િાનન ેઅરવિિ માનવીય સહાયિા આપવા માટે કહ્ું હિું. અફઘાન લોકો પ્રત્યેની લાંબાગાળાની 
કરટબદ્ધિાન ે ધ્યાનમાં િાખીને બંન ે નેિાઓ સંમિ થયા હિા કે, િમામ અફઘાનો માટે સમાવેશી અન ે
શાંરિપૂર્ણ ભરવષ્યનુ ંરનમાણર્ કિવા માટે ભાિિ અન ેUSA એકબીજા સાથ ેિેમજ િમેના ભાગીદાિો સાથ ેખૂબ 
જ નીકટિાથી સંકલન કિશે. 



બંન ેનેિાઓએ ઇન્દ્ડો-પેરસરફક પ્રદેશ અંગ ેપોિાના દૃરષ્ટ્કોર્નુ ંઆદાનપ્રદાન કયુાં હિુ ંઅન ેમુિ, ખુલ્લા િેમજ 
સમાવેલી ઇન્દ્ડો-પેરસરફક પ્રદેશ માટે િેમની સરહયાિી દૂિંદેશીનો પુનરુચ્ચાિ કયો હિો. 

ભાિિ અન ેUSA િેમના વ્યહૂાત્મક પરિપ્રકે્ષ્ય અને આબોહવા પરિવિણન િેમજ આિંકવાદ જવેા વૈરિક મુદ્દાઓ 
પિ સરહયાિા રહિોન ે ધ્યાનમાં િાખીન ેઆંિિિાષ્ટ્ર ીય સંગઠનોમાં સાથ ેકામ કિવાનુ ંચાલ ુ િાખવા માટે પર્ 
સંમિ થયા હિા. 

પ્રધાનમંત્રી મોદીએ િાષ્ટ્રપરિ બાઇડેન અન ેપ્રથમ મરહલા ડૉ. રજલ બાઇડેનન ેભાિિની મુલાકાિ લેવા માટે 
આમંત્રર્ પાઠવ્યુ ંહિું. બંન ેનેિાઓ િેમની ઉચ્ચ સ્િિીય મંત્રર્ા ચાલ ુિાખવા, મજબિૂ રિપક્ષીય જોડાર્ન ેવધ ુ
આગળ લઇ જવા અન ેિેમની વૈરિક ભાગીદાિી વધ ુસમૃદ્ધ બનાવવા માટે સંમિ થયા હિા. 

 

 

વોશિંગટન ડીસી. 
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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. 

 

 


