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વિદેશ સવચિ હર્ચિર્ચન શ ૃંગલા અને યુ.એસ.એના રાજકીય બાબતોના અન્ડર સેકે્રટરી ઓફ સ્ટેટ વિક્ટોરરયા નુલેન્ડ ે

21 માચચ 2022ના રોજ ભારત-યુએસ ફોરેન ઓરફસ કન્સલ્ટેશન (એફઓસી)ની સહ-અધ્યક્ષતા કરી હતી. 

 

સપ્ટેમ્બર 2021માૃં િોશશગ્ટન ડી.સી.માૃં અમેરરકાના રાષ્ટ્રપ્રમખુ જોસેફ આર. વબડેન સાથે િડાપ્રર્ાન શ્રી નરેન્ર 

મોદીની ચચાચઓન ેઅનુસરીન ેબૃંન ેપક્ષોએ ભારત-યુએસ િચ્ચે વ્યાપક િૈવવિક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી સવહત વિવિર્ 

કે્ષત્રોમાૃં પ્રગવતની સમીક્ષા કરી હતી. 

 

આ ચચાચ દરવમયાન બૃંન ેપક્ષોએ વવિપક્ષીય કાયચસૂવચના તમામ સ્તૃંભોમાૃં સહકારન ેિર્ુ તીવ્ર બનાિિા તરફ દોરી 
જતા વવિપક્ષીય વમકેવનઝમ્સની પરરણામલક્ષી બેઠકો સવહત વનયવમત ઉચ્ચ-સ્તરીય સૃંિાદ અને જોડાણનુૃં સ્િાગત કયુું 

હતુૃં.  

 

એફઓસીએ દવક્ષણ એવશયા, ઈન્ડો-પેવસરફક કે્ષત્ર, પવવચમ એવશયા અન ેયુકે્રનની પરરવસ્થવતને લગતા સમકાલીન 

પ્રાદેવશક મુદ્દાઓ પર ચચાચ કરિાની મૂલ્યિાન તક પૂરી પાડી હતી. વિદેશ સવચિ શ ૃંગલા અને અૃંડર સેકે્રટરી ઓફ 

સ્ટેટ નુલેન્ડ પ્રાદેવશક મુદ્દાઓ પર વનયવમત સૃંિાદ અન ેપરામશચ જાળિિા માટે સહમત થયા હતા. 

 

બૃંન ેપક્ષોએ મુક્ત, ખુલ્લા, સિચસમાિશેક, શાૃંવતપૂણચ અન ેસમ વર્ ઈન્ડો-પેવસરફક કે્ષત્ર માટે તેમની પ્રવતબવર્તાની પુનઃ 

પુવિ કરી હતી. ક્િાડ લીડસચની બેઠકોન ેઅનુસરીન ેતેમણ ેઈન્ડો-પેવસરફક કે્ષત્રના દેશો માટે ક્િાડના સકારાત્મક અને 

રચનાત્મક કાયચસૂવચન ેઝડપથી અમલમાૃં મૂકિાની તીવ્ર ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. 

 

તેમના સવહયારા લોકતાૃંવત્રક મૂલ્યો અન ેવ્યૂહાત્મક વહતોના સમન્િયન ેજોતાૃં વિદેશ સવચિ શ ૃંગલા અને અૃંડર સેકે્રટરી 
નુલેન્ડ ેસપ્લાય ચેન, વનણાચયક તકનીકો, આરોગ્ય સુરક્ષા, આબોહિાની રક્રયાઓ અને સ્િચ્છ ઊજાચ અને આતૃંકિાદ 



સૃંબૃંવર્ત ભારત-યુએસ િૈવવિક ભાગીદારીન ેમજબૂત કરિા સાથે મળીન ેકામ કરિા સૃંમત થયા હતા. 

 

તેઓએ યુએન વસક્યુરરટી કાઉવન્સલમાૃં તેમના બે પ્રવતવનવર્મૃંડળો િચ્ચનેા ગાઢ સહકારની નોંર્ લીર્ી હતી જયાૃં 
ભારત હાલમાૃં અસ્થાયી સભ્ય છે, આ ઉપરાૃંત યુએન સવહત બહુપક્ષીય મૃંચો અન ેઆૃંતરરાષ્ટ્રીય સૃંસ્થાઓમાૃં 

સહકારન ેિર્ ુતીવ્ર બનાિિાની તેમની ઈચ્છાનો પુનરોચ્ચાર કયો હતો. 

 

બૃંન ેપક્ષ ભારત અને અમેરરયા િચ્ચ ેિોશશગ્ટન ડી.સી.માૃં યોજાનારી 2+2 મૃંત્રીઓની બેઠક માટે ઉત્સુક છે. તેઓ 

બૃંનેન ેપરસ્પર અનુકુળ હોય તેિી તારીખે િોશશગ્ટન ડી.સી.માૃં એફઓસીની આગામી બેઠક યોજિા માટે સહમત થયા 

હતા.  

 

નિી રદલ્હી 
માચચ 21, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 


