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

ਭਾਰਤ-ਸੰਯਕ
ੁ ਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਾਂ ਦਰਵਮਆਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰੇ
21 ਮਾਰਚ, 2022
ਿਵਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹਰਸ਼ਿਰਧਨ ਸ਼੍ਰਵੰਗਲਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਵਕ ਮਾਮਲਵਆਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ
ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਨੁਲੈਾਂਡ ਨੇ 21, ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਿਵਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਾਂ ਦਰਮਵਆਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰੇ
(FOC) ਦੀ ਸਹਵ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਵੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਤੰਬਰ, 2021 ਿਵੱਚ ਿਾਸ਼ਵੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਿਵੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਸੇਫ ਆਰ. ਬਵਡੇਨ ਨਾਲ
ਹੋਏ ਿਵਚਾਰ-ਿਟਾਾਂਦਰੇ ਤੋਾਂ ਬਾਅਦ ਦੋਿਾਾਂ ਧਵਰਾਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਆਪਕ ਆਲਮੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਿਾਲੀ
ਅਧੀਨ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਖੇਤਰਾਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਮੀਖਵਆ ਕੀਤੀ।
ਦੋਿਾਾਂ ਧਵਰਾਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਾਂ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤਾਾਂ ਅਤੇ ਮਵਲਣ ਗਵਲਣ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਵਸ ਿਵੱਚ ਦੁਿੱਲੇ ਤੰਤਰ
ਦੀਆਾਂ ਲਾਹੇਿੰਦ ਮੀਟਵੰਗਾਾਂ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਵਨ੍ਹਾਾਂ ਨਾਲ ਦੁਿੱਲੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥੰਮ੍ਹਾਾਂ ਿਵੱਚ ਸਹਵਯੋਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ
ਮਦਦ ਮਵਲੀ।
ਿਵਦੇਸ਼ ਦਫਤਰਾਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਿਰੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ, ਹਵੰਦ- ਪ੍ਰਸ਼ਾਾਂਤ ਖੇਤਰ, ਪੱਛਮ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ
ਸਬੰਧਤ ਸਮਕਾਲੀ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਵਆਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਿੱਡਮੁੱਲਾ ਮੌਕਾ ਮਵਲਵਆ। ਿਵਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰਵੰਗਲਾ ਅਤੇ ਅੰਡਰ
ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੁਲੈਾਂਡ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਵਆਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਕ਼ਾਇਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਸਹਵਮਤੀ
ਦਵੱਤੀ।
ਦੋਿਾਾਂ ਧਵਰਾਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ, ਖੁਲ
ੱ ੍ਹੇ, ਸਮਾਿੇਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਵੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।

ਕਿਾਡ ਲੀਡਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਮੀਟਵੰਗਾਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਾਂ ਨੇ ਹਵੰਦ -ਪ੍ਰਸ਼ਾਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਕਿਾਡ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ
ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੀਆਾਂ ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਵੱਤਾਾਂ ਦੇ ਮੇਲ-ਮਵਲਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਿਵਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ
ਸ਼੍ਰਵੰਗਲਾ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂਲੈਾਂਡ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਅਤਵ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਵਹਤ ਸੁਰੱਖਵਆ, ਜਲਿਾਯੂ
ਕਾਰਿਾਈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਅੱਤਿਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਆਲਮੀ ਭਾਈਿਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਵਲ
ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਵਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਵਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਜਵਸ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਿਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਮੈਾਂਬਰ ਹੈ, ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋ

ਪ੍ਰਤੀਨਵਧ ਮੰਡਲਾਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇੜਲੇ ਸਹਵਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਮੰਚਾਾਂ ਅਤੇ ਆਲਮੀ
ਸੰਗਠਨਾਾਂ ਿਵੱਚ ਸਹਵਯੋਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੁਹਰਾਈ।
ਦੋਿੇਾਂ ਧਵਰਾਾਂ ਨੂੰ ਿਾਸ਼ਵੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ-ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 2+2 ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਵੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਾਂ
ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਮੇਾਂ 'ਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ ਦਫਤਰਾਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਿਾਸ਼ਵੰਗਟਨ ਡੀ. ਸੀ. ਿਵੱਚ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਵਮਤੀ ਦਵੱਤੀ।
ਨਿੀਾਂ ਦਵੱਲੀ
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