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ਭਾਰਤ-ਸਯੰੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 2+2 ਇਟੰਰਸੈਸ਼ਨਲ ਗਲੱਬਾਤ  

 

2 ਸਤਬੰਰ, 2021 
 

ਭਾਰਤ ਅਤ ੇਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਮਆਨ 1 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨ  ੰਵਾਮਸ਼ਗੰਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਮਵਖੇ 
ਅਮਿਕਾਰਤ ਪੱਿਰ 'ਤੇ 2+2 ਇੰਟਰਸੈਸ਼ਨਲ ਬੈਠਕ ਹਈੋ। ਬੈਠਕ ਮਵੱਚ ਅਕਤ ਬਰ, 2020 ਮਵੱਚ ਹਈੋ 
ਮਪਛਲੀ 2+2 ਮੰਤਰੀ ਪਿੱਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਅਤ ੇਇਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਵੱਚ ਹੋਣ 
ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮਤਆਰੀ ਦੀ ਸਮੀਮਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਵਦੇਸ਼ 
ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਦੰਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਅਮਰੀਕਾ) ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਵਾਨੀ ਰਾਓ ਅਤੇ ਰਮੱਖਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਾਂਝਾ 
ਸਕੱਤਰ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਹਯੋਗ) ਸ਼ਰੀ ਸੋਮਨਾਥ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਸਾਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ 
ਅਗਵਾਈ ਰੱਮਖਆ ਮਵਭਾਗ ਦ ੇਭਾਰਤ-ਪਰਸ਼ਾਾਂਤ ਮਾਮਮਲਆਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਐਲੀ ਰੈਟਨਰ 
ਅਤੇ ਮਵਦੇਸ਼ ਮਵਭਾਗ ਮਵੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਤ ੇਮੱਿ-ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਾਮਮਲਆਾਂ ਦ ੇਪਰਮੁੱਖ ਉਪ-ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ 
ਸ਼ਰੀ ਇਰਮਵਨ ਮੈਮਸਾਂਗਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। 

 

ਦੋਵਾਾਂ ਪੱਖਾਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤਮਹਤ ਦੁਵੱਲੇ ਏਜੰਡ ੇਮਵਚੱ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ 
ਮਵਕਾਸ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਮਲਆ, ਮਜਸ ਮਵੱਚ ਰੱਮਖਆ, ਆਲਮੀ ਜਨਤਕ ਮਸਹਤ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ 
ਸਮਹਯੋਗ, ਮਵਮਗਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਾਫ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯ  ਮਵੱਤਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਿਰੀ 
ਸਬੰਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਮਹੱਤਾਾਂ ਦ ੇਅਿਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਖੇਤਰਾਾਂ ਮਵਚੱ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮਹਯੋਗ ਨ  ੰ
ਵਿਾਉਣ ਦੇ ਮੌਮਕਆਾਂ ਬਾਰ ੇਘੋਖ ਕੀਤੀ. ਸਮਕਾਲੀ ਖਤੇਰਾਾਂ ਮਜਵੇਂ ਪੁਲਾੜ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਮਖਆ ਅਤੇ 
ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਾਂ ਮਵੱਚ ਸਮਹਯੋਗ 'ਤੇ ਵੀ ਮਵਚਾਰ - ਵਟਾਾਂਦਰ ੇਹੋਏ। 

 

ਸ਼ਾਾਂਤੀ, ਸਮਥਰਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ, ਖੁੱਲੇ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਮਹੰਦ-ਪਰਸ਼ਾਾਂਤ ਖੇਤਰ ਬਾਰ ੇਆਪਣੇ 
ਸਾਾਂਝੇ ਮਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦ ੇਮੱਦੇਨਜਰ ਅਮਿਕਾਰੀਆਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਮਹੰਦ-ਪਰਸ਼ਾਾਂਤ ਖੇਤਰ ਅਤ ੇਪੱਛਮੀ 
ਮਹੰਦ ਮਹਾਾਂਸਾਗਰ ਮਵੱਚ ਹਾਲੈਣ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰ ੇਮਵਚਾਰਾਾਂ ਦਾ ਵਟਾਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ-
ਰੋਿ, HADR  ਅਤੇ ਸਮੰੁਦਰੀ ਸੁਰੱਮਖਆ ਦ ੇਖੇਤਰਾਾਂ ਮਵਚੱ ਸਮਹਯੋਗ ਵਿਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵੀ 
ਮਵਚਾਰ ਕੀਤਾ। 

 



ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 2+2 ਮੰਤਰੀ ਪੱਿਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਾਂ ਇਹ 
ਮਵਚਾਰ -ਵਟਾਾਂਦਰ ੇਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਉੱਤ ੇਸਮਹਮਤ ਹੋਏ।  

 

ਵਾਮਸ਼ੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. 
2 ਸਤੰਬਰ, 2021 
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