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ഇന്ത്യ -യു  എസ്  വി ദേശകാ ര്യമന്ത്രാലയ പര്യാലോചനകൾ  
07 ജൂ ലൈ, 2020 
 
വി ദേശകാ ര്യ സെ ക്രട്ടറി  ഹർഷ്  വർധൻ ശ്രിംഗളയു ം  യു എസ്  അണ്ടർ സെ ക്രട്ടറി  ഓഫ്  

പൊളി റ്റിക്കൽ അഫയേ ഴ്സ്  ഡേ വി ഡ്  ഹേ യ്ലും 2020 ജൂ ലൈ 7 ന്  വെർച്വൽ ആയി  

വി ദേശകാ ര്യമന്ത്രാലയ പര്യാലോചനകൾ നടത്തി . ഇന്ത്യ-യു .എസ്  സമഗ്ര ആഗോള 

തന്ത്രപ്രധാന പങ്കാളി ത്തത്തിനു  കീ ഴിൽ രാഷ്ട്രീയം , വ്യാപാ രം , പ്രാദേശി കം  കൂ ടാതെ  

അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണം  എന്നിവ ഉൾപ്പടെ മൊത്തം ഇടപെ ടലു കളു ം അവർ 

അവലോകനം  ചെ യ്തു . 

 
കോവി ഡ്-19 മഹാ വ്യാധി യു ടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ,  മരു ന്നുകൾ ,വാ ക് സി ൻ നി ർമാണം  

എന്നിവയു ൾപ്പടെയു ള് ള പരസ് പരമു ള് ള ആരോഗ്യ പങ്കാളി ത്തം കൂ ടു തൽ 

ശക്തമാക്കുന്നതി നു  അവർ സമ്മതി ക്കുകയു ണ്ടായി . പരസ് പരപം  ലാഭകരമായ 

വ്യാപാ രങ്ങൾ, വി ദ്യാർത്ഥികൾക്കും ജോലി ക്കാർക്കുമു ൾപ്പടെയു ള് ള വി സ സൗകര്യങ്ങൾ 

എന്നിവയു ൾപ്പെടെ  വ്യക്തികൾ തമ്മിലു ള് ള ബന്ധങ്ങൾ  എന്നിവ കൂ ടു തലായി  

വി പു ലീ കരി ക്കുന്നതി നു ള് ള വഴികളു ം അവർ ചർച്ച ചെ യ്തി രു ന്നു.      

 
ഉഭയതാല് പര്യമു ള് ള പ്രദേശി കവു ം  ആഗോളവു മായ പ്രശ് നങ്ങളിൽ വി ദേശകാ ര്യ 

സെ ക്രട്ടറി  ശ്രിംഗളയു ം  അണ്ടർ സെ ക്രട്ടറി  ഹെ യ്ലു ം തങ്ങളു ടെ ധാരാളം  കാ ഴ് ചപാ ടു കൾ 

പങ്കു വയ്ച്ചു.  സൗജന്യവു ം  സു താ ര്യവു ം  സമാധാനപരവു ം  സമൃദ്ധവു മായ ഇൻഡോ 

പസഫി ക്  മേഖലയ്ക്ക് വേ ണ്ടിയു ള് ള തങ്ങളു ടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ  പ്രതിബദ്ധത  അവർ 

ഉറപ്പു വരു ത്തി .അമേരി ക്കയോടു ള് ള സഹകരണം , പ്രത്യേകി ച്ച് ഇന്ത്യ യു ണൈറ്റഡ്  നേഷൻ  

സെ ക്യൂരി റ്റി കൗൺസി ലി ൽ  അം ഗമായി രു ന്ന 2021-2022  കാലയളവി ൽ ദൃഢപ്പെടു ത്തുക 

എന്നതി ന് റെ ആവശ്യകതയോടും  അവർ യോജി ക്കുകയു ണ്ടായി . . 

 
പരസ് പര സമ്പർക്കത്തിൽ തു ടരു ന്നതി നു ം, ഇന്ത്യ ഈ വർഷത്തിൽ ആതി ഥേയത്വം 

വഹി ക്കാനി രി ക്കുന്ന  2 +2 മിനി സ്ട് രിയൽ പോലു ള് ള പ്രവർത്തനങ്ങളി ലൂ ടെ ഉഭയകക്ഷി  

അജണ്ടയി ൽ മു ന് നോട്ടു പോകു ന്നതി നു ം അവർ സമ്മതി ച്ചു.  

 
ന്യൂ ഡൽഹി   
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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. 
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