
India-U.S. Foreign Office Consultations 
March 21, 2022  

ଭାରତ-ଆମେରକିା େଧ୍ୟମର ମ ୈମେଶକି କାର୍ଯୟ୍ାଳୟସ୍ତରୀୟ  ଚିାର  େିର୍ ୍
ୋର୍ଚ୍ ୍21, 2022 
 
ମ ୈମେଶକି ସଚ ି ହର୍ ୍ ର୍ଦ୍୍ନ ଶ୍ରୀଙ୍ଗଲା ଏ ଂ ଆମେରକିାର ରାଜମନୈତକି  ୟାପାର  ଭିାଗର ମ ୈମେଶକି ଉପସଚ ି ଭିମକଟାରଆି ନୟ ୟଲାଣ୍ଡ 
21 ୋର୍ଚ୍୍ 2022 ମର ଭାରତ-ଆମେରକିାର ମ ୈମେଶକି କାର୍୍ଯୟାଳୟସ୍ତରୀୟ  ଚିାର  େିର୍୍ (ଏଫଓସ)ି ର ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଥିିମଲ। 
ମସମପଟେବର 2021 ମର ୱାଶଂିଟନ ଡସିମିର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିମଜାମସଫ୍ ଆର  ାଇମଡନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନେନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନମରନ୍ଦ୍ର ମୋେୀଙ୍କ ଆମଲାଚନା 
ଅନୟର୍ଯାୟୀ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଭାରତ-ଆମେରକିା  ସୃି୍ତତ ମଗଲା ାଲ୍ ରଣନୀତକି ଭାଗିୋରୀ ଅନ୍ତଗ୍ତ  ଭିିନ୍ନ ମକ୍ଷତ୍ରମର ଅଗ୍ରଗତରି ସେୀକ୍ଷା 
କରଥିିମଲ। 
 
ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ମେକାନଜିେିର ଫଳପ୍ରେ ମ ୈଠକ ସମେତ ନୟିେତି ଉର୍ଚ୍ସ୍ତରୀୟ ଆମଲାଚନା ଏ ଂ ମର୍ଯାଗୋନକୟ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସ୍ୱାଗତ କରଥିିମଲ 
ର୍ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ଏମଜଣ୍ଡାର ସେସ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭ େଧ୍ୟମର ସହମର୍ଯାଗକୟ ତୀବ୍ରତର କରଛି।ି 
 
େକି୍ଷଣ ଏସଆି, ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ େହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳ, ପଶି୍ଚେ ଏସଆି, ଏ ଂ ୟୟମେନର ପରସି୍ଥିତ ିଆେ ିସେସାେୟିକ ଆଞ୍ଚଳକି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପମର 
ଆମଲାଚନା କର ିାକୟ ଏଫଓସ ିଏକ େୂଲୟ ାନ ସୟମର୍ଯାଗ ପ୍ରୋନ କରଥିିଲା। ମ ୈମେଶକି ସଚ ି ଶ୍ରୀଙ୍ଗଲା ଏ ଂ ମ ୈମେଶକି ଉପସଚ ି 
ନୟ ୟଲାଣ୍ଡ ଆଞ୍ଚଳକି ପ୍ରସଙ୍ଗମର ନୟିେତି ଆମଲାଚନା ଓ  ଚିାର  େିର୍୍ ଜାର ିରଖି ାକୟ ସହେତ ମହାଇଥିମଲ। 
 
ଏକ େୟକ୍ତ, ମ ାଲା, ସମି୍ମଳତି, ଶାନ୍ତପିରୂ୍ଣ୍ ୍ଏ ଂ ସେୃର୍ଦ୍ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ େହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମସୋନଙ୍କର ପ୍ରତ ିର୍ଦ୍ତାକୟ 
ମୋହରାଇଥିମଲ। କ୍ୱାଡ ମନତୃ ଗ୍ଙ୍କ ମ ୈଠକ ପ୍ରସଙ୍ଗମର ମସୋମନ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ େହାସାଗରମର ଥି ା ମେଶୋନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱାଡର 
ସକରାତ୍ମକ ଓ ଗଠନେୂଳକ ଏମଜଣ୍ଡାକୟ ଶୀଘ୍ର କାର୍୍ଯୟକାରୀ କର ିାକୟ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରଥିିମଲ। 
 
ମସୋନଙ୍କର ସହଭାଗୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରକି େୂଲୟମ ାଧ ଏ ଂ ରଣନୀତକି ସ୍ୱାର୍ର୍ ସମି୍ମଶ୍ରଣକୟ େୃଷ୍ଟିମର ରଖି ମ ୈମେଶକି ସଚ ି ଶ୍ରୀଙ୍ଗଲା ଏ ଂ 
ଉପସଚ ି ନୟ ୟଲାଣ୍ଡ ମର୍ଯାଗାଣ ଶଙୃ୍ଖଳା, ଜଟଳି ପ୍ରର୍ଯୟକି୍ତ େିୟା, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସୟରକ୍ଷା, ଜଳ ାୟୟ ପର ିର୍ତ୍ନ୍କୟ ମନଇ କାର୍୍ଯୟ ସେବନ୍ଧମର ଭାରତ-
ଆମେରକିାର  ଶି୍ୱ ଭାଗିୋରୀକୟ େଜ ୟତ କର ିା ପାଇଁ େିଳତି ଭା ମର କାର୍୍ଯୟ କର ିାକୟ ସହେତ ମହାଇଥିମଲ। 
 
େିଳତି ଜାତସିଂଘ ସୟରକ୍ଷା ପରରି୍େମର େୟଇ ମେଶର ପ୍ରତନିଧିୀ େଳଙ୍କ େଧ୍ୟମର ଘନଷି୍ଠ ସହମର୍ଯାଗକୟ ମସୋମନ ଉମେ  କରଥିିମଲ। ଭାରତ 
ସମ୍ପ୍ରତ ିେଳିତି ଜାତସିଂଘ ସୟରକ୍ଷା ପରରି୍େର ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ସେସୟ ଅମଟ। ମସୋମନ େଳିତି ଜାତସିଂଘ ସମେତ  ହୟପକ୍ଷୀୟ େଞ୍ଚ ଓ 
ଆନ୍ତଜ୍ାତକି ସଂଗଠନମର ସହମର୍ଯାଗକୟ ଆହୟର ିମଜାରୋର କର ିାକୟ ମସୋନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୟ ମୋହରାଇଥିମଲ। 
 
ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଭାରତ-ଆମେରକିା େଧ୍ୟମର ୱାଶଂିଟନ୍ ଡସିମିର ମହ ାକୟ ଥି ା 2+2 େନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ମ ୈଠକ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରଥିିମଲ। 
ପର ର୍ତ୍୍ୀ ଏଫଓସକିୟ ୱାଶଂିଟନ୍ ଡସିମିର ପାରସ୍ପରକି ସୟ ଧିାଜନକ େନିମର ଆମୟାଜନ କର ିାକୟ ମସୋମନ ରାଜ ିମହାଇଥିମଲ। 
 
ନୂଆେେିୀ 
ୋର୍ଚ୍ ୍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. 

 


