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2022 മോർച്ച് 21 

 
വിഫേശകോര്യ സസക്കേറി ഹർഷ് വർധൻ ക്ശിിംഗ്ലയുിം യു.എസ് അണ്ടർ സസക്കേറി ഓഫ് 
സ ോളിറ്റിക്കൽ അഫഫയഴ്സ് വികഫടോറിയ നൂലോനറുിം സഹ അധയക്ഷത വഹിച്ച ഇന്ത്യ-
യുഎസ് ഫഫോറിൻ ഓഫീസ് കൺസൾഫേഷനുകൾ  (എഫ്ഒസി) 2022 മോർച്ച് 21-ന  നടന്നു. 
 
2021 സസപ്തിംബറിൽ വോഷിിംഗ്ടൺ ഡി.സിയിൽ വച്ച് ക് സിഡന് ഫ ോസഫ് ആർ. 
ബബഡനുമോയി ക് ധോനമക്ന്ത്ി ക്ശീ നഫര്ക്ര ഫമോേി നടത്തിയ ചർച്ചകസള തുടർന്ന്, ഇന്ത്യ-
യു.എസ് സമക്രമോയ ആഫരോള തക്ന്ത് ര്മോയ  ങ്കോളിത്തത്തിനു കീഴിലുള്ള വിവിധ 
ഫമഖലകളിസല  ുഫര്ോരതി ഇര്ു ക്ഷവുിം അവഫലോകനിം സചയ്തു. 
  
ഉഭയകക്ഷി അ ണ്ടയുസട എലലോ ക് ധോന ഫമഖലകളിലുമുള്ള സഹകര്ണിം 
തീക്വമോക്കുന്നതിഫലക്ക് നയിക്കുന്ന ഉഭയകക്ഷി സിംവിധോനങ്ങങ്ങൾ സിംബന്ധിച്ച 
ഫലക് േമോയ മീറ്റിിംരുകൾ ഉൾസെസടയുള്ള  തിവ് ഉന്നത സിംഭോഷണങ്ങള ിം 
ഇടസ ടലുകള ിം ഇര്ു ക്ഷവുിം സവോരതിം സചയ്തു. 
 
േക്ഷിഫണഷയ, ഇഫന്ത്ോ- സഫിക ഫമഖല,  ശ്ചിഫമഷയ, ഉസക്കയ്നിസല സോഹചര്യങ്ങൾ 
എന്നിവയുമോയി ബന്ധസെേ സമകോലിക ക് ോഫേശിക ക് ശ്നങ്ങൾ ചർച്ചസചയ്യോൻ 
കൺസൾഫേഷനുകൾ അവസര്സമോര്ുക്കി. വിഫേശകോര്യ സസക്കേറി ക്ശിിംഗ്ലയുിം ഫേറ്റ് അണ്ടർ 
സസക്കേറി നൂലോൻഡുിം ക് ോഫേശിക വിഷയങ്ങളിൽ  തിവ് ചർച്ചകള ിം 
കൂടിയോഫലോചനകള ിം നടത്തോൻ സമ്മതിച്ച . 
 
സവതക്ന്ത്വുിം സുതോര്യവുിം ഏഫകോ ിതവുിം സമോധോന ര്വുിം സമൃദ്ധവുമോയ ഇഫന്ത്ോ-
 സഫിക്കിനുള്ള തങ്ങള സട ക് തിബദ്ധത ഇര്ു ക്ഷവുിം ആവർത്തിച്ച . കവോഡ് ലീഫഡഴ്സ് 
മീറ്റിിംരുകൾക്ക് ഫശഷിം, ഇൻഫഡോ- സഫിക ഫമഖലയിസല ര്ോ യങ്ങൾക്കോയി കവോഡിനസറ 
അനുകൂലവുിം ക്കിയോത്മകവുമോയ അ ണ്ട ഫവരത്തിൽ നടെിലോക്കോനുള്ള ആക്രഹിം 
അവർ ക് കടിെിച്ച . 
 
തങ്ങള സട സ ോതുവോയ  നോധി തയ മൂലയങ്ങള ിം നയതക്ന്ത് തോൽെര്യങ്ങള സട 
സിംഫയോ നവുിം കണക്കിസലടുത്ത്, വിതര്ണ ശൃിംഖല, നിർണോയക സോഫങ്കതികവിേയകൾ, 

ആഫര്ോരയ സുര്ക്ഷ, കോലോവസ്ഥോ ക് വർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഇന്ത്യ-യുഎസ് ആഫരോള 
 ങ്കോളിത്തിം ശക്തിസെടുത്തുന്നതിന ഒര്ുമിച്ച് ക് വർത്തിക്കോൻ വിഫേശകോര്യ സസക്കേറി 
ക്ശിിംഗ്ലയുിം അണ്ടർ സസക്കേറി നൂലോൻഡുിം സമ്മതിച്ച . 
 
ഇന്ത്യ നിലവിൽ സ്ഥിര്ോിംരമലലോത്ത യുഎൻ സുര്ക്ഷോ കൗൺസിലിസല തങ്ങള സട ര്ണ്ട് 
ക് തിനിധികൾ തമ്മിലുള്ള അടുത്ത സഹകര്ണിം അവർ നിര്ീക്ഷിച്ച , കൂടോസത ബഹുമുഖ 
ഫവേികളിലുിം യുഎൻ ഉൾസെസടയുള്ള അന്ത്ോര്ോക്ര സിംഘടനകളിലുിം സഹകര്ണിം 
തീക്വമോക്കോനുള്ള തങ്ങള സട ആക്രഹിം അവർ ആവർത്തിച്ച . 
 
വോഷിിംഗ്ടൺ ഡി.സി.യിസല ഇന്ത്യ-യു.എസ്. 2+2 മക്ന്ത്ിതല ഫയോരിം ഇര്ു ക്ഷവുിം 
ക് തീക്ഷിച്ചിര്ിക്കുന്ന ഒന്നോണ്.  ര്സ് ര്ിം സൗകര്യക് േമോയ തീയതിയിൽ അടുത്ത 
എഫ്.ഒ.സി നടത്തോനുിം ഫയോരത്തിൽ  സങ്കടുത്തവർ അഭിക് ോയസെേ   
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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. 

 


