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 ہندوستان امریکا خارجہ دفاتر کے درمیان مشاورتی اجالس

 0201، 13جنوری 

 

ہندوستان کے خارجہ سکریٹری جناب ونئے موہن کواترا اور امریکا کے انڈرسکریٹری برائے سیاسی امور محترمہ 

مشاورتی اجالس کی مشترکہ  امریکا خارجہ دفتر -منعقدہ ہندکو نئی دہلی میں  0201جنوری  13وکٹوریا نولینڈ نے 

 صدارت کی۔

 

کے دوران ہونے والی بات چیت کو جاری  اکے دورہ امریک ٹری خارجہیکرمیں س 0200اکتوبر  مورخہ ایف او سی

کو مزید مستحکم  شراکت داریجامع عالمی اسٹریٹجک  اامریک-دونوں فریقوں نے ہندوستان رکھنے کا ایک موقع تھا۔

 پیش رفت کا جائزہ لیا۔ کرنے کی

 

عصری عالقائی پیش رفت کا  کے عالقہ میںعالقے اور ہند بحر  بحر ہند کے ئیجنوبی ایشیا کے دورانبات چیت 

نے خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کو یقینی بنانے کے مقصد سے آزاد، کھلے اور  فریقین بھی احاطہ کیا گیا۔

 اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ بنانے کےبحرالکاہل -جامع ہند

 

مشترکہ  س سےلیا جنولینڈ نے متعدد اقدامات اور فریم ورکس کا جائزہ خارجہ سکریٹری اور انڈر سکریٹری 

( اور انڈو IPEFمک فریم ورک )اناپیسیفک اک -، انڈوI2U2 کواڈ جس میں ،ہوتی ہےاسٹریٹجک مفادات کی عکاسی 

 شامل ہیں۔ (IPMDAپیسیفک میری ٹائم ڈومین بیداری اقدام )

 

انہوں نے کی جاری صدارت کے دوران ایک ساتھ مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔  02فریقین نے ہندوستان کی جی 

باہمی دلچسپی کے عالمی مسائل پر کثیر الجہتی فورمز اور اقوام متحدہ سمیت بین االقوامی تنظیموں میں تعاون کو تیز 

 کرنے پر بھی اتفاق کیا۔

 

جو باہمی افہام جاری رکھنے کے قابل بنایا طور پر  بات چیت باقاعدہ  کو دونوں فریقوں نے اجالسنتیجہ خیز اور اہم 

اور افزودگی کے مواقع کی نشاندہی میں  بڑھانےمزید  وشراکت داری ک اامریک-اور ہندوستان فروغ دینےو تفہیم کو 

 اہم کردار ادا کرتا ہے۔

 

 نئی دہلی

 0201، 13جنوری 
 

 

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. 

 


