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ഇന്ത്യ-യു എസ്  2+2 ഇന്റർസെഷനൽ െംവാദം  

സെപ്റ്റംബർ 02, 2021 

2021 സെപ്റ്റംബർ 1 നു വാഷ ംഗ്ടൺ DC യ ൽ വച്ച ഇന്ത്യയും യുണൈറഡ് 
സ്റ്റേയ്റററ െും തമ്മ ൽ ഔസ്റ്റദയാഗ ക തലത്ത ലുള്ള 2 + 2 ഇന്റർസെഷനൽ 
െസ്റ്റമ്മളനം നടക്ും. 2020 ഒകസ്റ്റടാബറ ൽ നടന്ന കഴ ഞ്ഞ 2 +2 മന്ത്ന്ത് തല 
െംഭാഷൈങ്ങളുസട പുസ്റ്റ ാഗത  അവർ അവസ്റ്റലാകനം സെയ്യുകയും ഈ 
വർഷം അവൊനം നടക്ാന ടയുള്ള െംഭാഷൈത്ത നായുള്ള 
തയ്യാസറടുപ്പുകൾ നടത്തുകയും സെയ്യുന്നതാ.വ.വ സ്റ്റദാകാ യ മന്ത്ന്ത്ാലയത്ത സല 
സ്റ്റ ായ ന്് സെന്ത്കട്ടറ  (അസ്റ്റമ  ക്) മ േർ വാൈ  റാവു, ന്ത്പത സ്റ്റ ാധ 
മന്ത്ന്ത്ാലയത്ത സല സ്റ്റ ായ ന്് സെന്ത്കട്ടറ  (അന്ത്ാ ാന്ത്ര െഹക ൈം) ന്ത്ാീ 
സ്റ്റൊമനാഥ് സ്റ്റ ാഷ് എന്ന വർ െംയുക്തമായാ.വ ഇന്ത്യൻ ന്ത്പത ന ധ  
െം സത്തയും  ഇൻസ്റ്റ ാ-പെഫ ക അഫസ്റ്റയഴ്സസ്   ഫൻസ് അെ േന്് 
സെന്ത്കട്ടറ  സ്റ്റ ാ. എയ്റല   ട്നർ, ൌത്തറ ആൻഡ് സെൻന്ത്ടൽ ഏഷയൻ സ്റ്റേററ 
  പ്പാർട്ടറസമന്റ ൽ ന്ത്പ ന്െ സ്പാൽ സ പയൂട്ട  അെ േന്് സെന്ത്കട്ടറ  ഓഫ് 
സേയ്റററ ഇർവ ൻ മസ്സ ങ എന്ന വർ സ്റ്റെർന്നറ യുഎസ് ന്ത്പത ന ധ  
െം സത്തയും നയ ച്ചു.    

 

ന്ത്പത സ്റ്റ ാധം, ആസ്റ്റഗാള സപാതു നാസ്റ്റ ാഗയം, ൊമ്പത്ത ക-വാൈ  യ െഹക ൈം, 

ാാസ്ന്ത്ത ൊസ്റ്റേത ക വ ദയ, ാുദ്ധമായ ഊർജ്ജം, കാലാവസ്ഥാ ധനകാ യം, 

വയക്ത ഗത ബന്ധനങ്ങൾ എന്ന വയുൾസപ്പസട ഇന്ത്യ-യുഎസ് നയതന്ത്ന്ത് 
പോള ത്തത്ത ന് കീഴ ലുള്ള ഉഭയകക്ഷ  അ ണ്ടയ സല പുസ്റ്റ ാഗത യും 
െംഭവവ കാെങ്ങളും ഇ ുവ ഭാഗവും വ ലയ  ുത്ത . പ സ്പ  
താൽപ്പ യങ്ങസള അട സ്ഥാനമാക്  ഈ സ്റ്റമഖലകള ൽ തുടർച്ചയായ 
െഹക ൈം വർദ്ധ പ്പ ക്ുന്നത ന്  അവർ അവെ ങ്ങൾ കസണ്ടത്താൻ 
ന്ത്ാമ ക്ുകയും സെയ്റതു . ബഹ  ാകാാം  ണെബർ െു ക്ഷ, വളർന്നുവ ുന്ന 
ൊസ്റ്റേത കവ ദയകൾ തുടങ്ങ യ െമകാല ക സ്റ്റമഖലകള സല െഹക ൈവും 
െർച്ച വ സ്റ്റധയമായ   

 

ദക്ഷ സ്റ്റൈഷയ, ഇസ്റ്റന്ത്ാ-പെഫ ക സ്റ്റമഖല, പട ഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യൻ മഹാെമുന്ത്ദം 
എന്ന വയ സല  െമീപകാല െംഭവവ കാെങ്ങസളക്ുറ ച്ചുള്ള 
വ ലയ  ുത്തലുകൾ ണകമാറാൻ ഉസ്റ്റദയാഗസ്ഥർക്റ അവെ ം ലഭ ച്ചു 
കൂടാസത  െമാധാനം, െുസ്ഥ  ത, െമൃദ്ധ , െവതന്ത്ന്ത്വും തുറന്നതും 



െമന്ത്ഗവുമായ ഇൻസ്റ്റ ാ-പെഫ ക സ്റ്റമഖല എന്ന വയ്റക്ായ  അവ വ ുസട 
പോള ത്ത കാഴ്സെപ്പാപാടുകൾ നൽകുകയും സെയ്റതു ഭീക വ  ുദ്ധത, 

എച്ചറഎ  ആർ, െമുന്ത്ദ െു ക്ഷ എന്നീ സ്റ്റമഖലകള ൽ െഹക ൈം 
സമച്ചസപ്പടുത്താനുള്ള ൊധയതയും അവർ പ  ഗൈ ക്സപ്പട്ടു  

 

ഈ വർഷം അവൊനത്ത ൽ നടത്താന   ക്ുന്ന 2+ 2 മന്ത്ന്ത് തല 
െംഭാഷൈങ്ങള ൽ ഈ െർച്ചകൾ വീണ്ടും തുട ുന്നത നായ  ഇ ു കൂട്ട ും 
അനുകൂല ക്ുകയും സെയ്റതു.  

 

വാഷ ംഗ്ടൺ   െ   

സെപ്റ്റംബർ 02, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


