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భారత్-యూఎస్ విదేశాాంగ కార్యాలయ 

సాంప్రదిాంపులు 
మార్చి 21, 2022 
 

విదేశాాంగ కార్యదర్శి హర్షవర్ధన్ శ్రిాంగ్లా మరియు యునైటెడ్ 

స్టేట్స్ (యూఎస్) రాజకీయ వ్యవహారాలకు సాంబాంధిాంచిన విదేశాాంగ అాండర్ 

సెక్రటరీ విక్టోరియా న్యూలాాండ్, 2022 మార్చి 21న భారత్-యూఎస్ 

విదేశాాంగ కార్యాలయ సాంప్రదిాంపులకు (ఎఫ్ఓసీ) సహ-సారథ్యాం వహిాంచారు. 
 
2021 సెప్టెాంబర్ లో వాషిాంగ్టన్ డీసీలో అధ్యక్షుడు జోసెఫ్ ఆర్. 
బైడెన్ తో ప్రధాన మాంత్రి శ్రీ నరేాంద్ర మోదీ జరిపిన చర్చలకు 

కొనసాగిాంపుగా, భారత్-యూఎస్ సమగ్ర ప్రపాంచ వ్యూహాత్మక 

భాగస్వామ్యాం పరిధిలోని వివిధ రాంగాల్లో పురోగతిని ఇరు పక్షాలు 

సమీక్షిాంచాయి. 
 
క్రమాం తప్పకుాండా జరుగుతున్న ఉన్నత స్థాయి చర్చలు, సాంప్రదిాంపులను, 
ముఖ్యాంగా ద్వైపాక్షిక ఎజెాండాకు సాంబాంధిాంచిన అన్ని మూల స్తాంభాల 

వ్యాప్తాంగా సహకారాన్ని మరిాంత విస్తృతాం చేసుకోవడానికి దోహదాం 

చేస్తున్న ఉత్పాదకతో కూడిన ద్వైపాక్షిక యాంత్రాాంగాలను ఇరు పక్షాలు 

స్వాగతిాంచాయి. 
 
దక్షిణాసియా, ఇాండో-పసిఫిక్ ప్రాాంతాం, పశ్చిమాసియా, అలాగే 

ఉక్రెయిన్ లో పరిస్థితులు మొదలైన వాటికి సాంబాంధిాంచి సమకాలీన ప్రాాంతీయ 

అాంశాలను చర్చిాంచేాందుకు ఈ ఎఫ్ఓసీ ఒక విలువైన అవకాశాన్ని అాందిాంచిాంది. 
ప్రాాంతీయ అాంశాలపై క్రమాం తప్పకుాండా చర్చలు అలాగే సాంప్రదిాంపులను 

కొనసాగిాంచేాందుకు  విదేశాాంగ కార్యదర్శి శ్రిాంగ్లా మరియు విదేశాాంగ 

అాండర్ సెక్రటరీ న్యూలాాండ్ అాంగీకరిాంచారు. 
 
స్వేచ్ఛాయుత, బహిరాంగ, సమ్మిళిత, శాాంతియుత మరియు సుసాంపన్నమైన 

ఇాండో-పసిఫిక్ కోసాం తమ నిబద్ధతను ఇరు పక్షాలు పునరుద్ఘాటిాంచాయి. 
క్వాడ్ నాయకుల సమావేశాలను అనుసరిస్తూ, ఇాండో-పసిఫిక్ ప్రాాంతాంలోని 

దేశాలకు క్వాడ్ సానుకూల మరియు నిర్మాణాత్మక ఎజెాండాను త్వరితగతిన 

అమలు చేసేాందుకు వారు బలమైన ఆకాాంక్షను వ్యక్తాం చేశారు. 



 
తమ ఉమ్మడి ప్రజాస్వామ్య విలువలు మరియు వ్యూహాత్మక ప్రయోజనాల 

విషయాంలో అభిప్రాయాల కలయిక నేపథ్యాంలో, సరఫరా వ్యవస్థలు, కీలక 

సాాంకేతికతలు, ఆరోగ్య భద్రత, వాతావరణ సాంబాంధ చర్యలు మరియు 

పర్యావరణానుకూల ఇాంధనాం అలాగే ఉగ్రవాదానికి సాంబాంధిాంచి భారత్-యూఎస్ 

ప్రపాంచ భాగస్వామ్యాన్ని మరిాంత బలోపేతాం చేసుకోవడానికి కలిసికట్టుగా 

కృషి చేయాలని విదేశాాంగ కార్యదర్శి శ్రిాంగ్లా మరియు అాండర్ సెక్రటరీ 

న్యూలాాండ్ అాంగీకరిాంచారు. 
 
ప్రస్తుతాం భారత్ తాత్కాలిక సభ్య దేశాంగా వ్యవహరిస్తున్న 

ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మాండలి (యూఎన్ఎస్ సీ)లో తమ ఇరు దేశాల 

ప్రతినిధి బృాందాల మధ్య నెలకొన్న సన్నిహిత భాగస్వామ్యాన్ని వారు 

గుర్తిాంచారు, అలాగే ఐక్యరాజ్యసమితి (యూఎన్)తో సహా బహుళపక్ష 

వేదికలు ఇాంకా అాంతర్జాతీయ సాంస్థల్లో తమ సహకారాన్ని విస్తృతాం 

చేసుకోవాలన్న ఆకాాంక్షను వారు పునరుద్ఘాటిాంచారు. 
 
వాషిాంగ్టన్ డీసీలో భారత్-యూఎస్ 2+2 మాంత్రుల సమావేశాం కోసాం ఇరు 

పక్షాలు ఎదురుచూస్తున్నాయి. తదుపరి ఎఫ్ఓసీ సమావేశాన్ని పరస్పరాం 

అనుకూలమైన తేదీలో వాషిాంగ్టన్ డీసీలో నిర్వహిాంచేాందుకు ఇరు పక్షాలు 

అాంగీకరిాంచాయి.  
 
న్యూఢిల్లీ 
మార్చి 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. 

 


