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ప్రత్యేక ఆసియాన్-భారత్ విదయశాాంగ మాంత్రర ల సమావశేాం సాందరభాంగా 
భారత్ విదయశీ వ్ేవ్హారాల మాంత్రర ద్వైపాక్షిక సమావశేాలు 
జూన్ 17, 2022 

 

1. ప్రత్యేక ఆసియాన్-భారత్ విదయశాాంగ మాంత్రర ల సమావేశాం సాందరభాంగా, భారత్ విదయశీ వ్ేవ్హారాల 
మాంత్రర (ఈఏఎాం) డా. ఎస్. జ ైశాంకర్ త్న సహచర బ్రర న ై, ఇాండోనేషియా, మలేషియా, సిాంగప్ూర్, 
థాయ లాాండ్ ఇాంకా వియత్ానాంలకు చ్ాందిన విదయశాాంగ మాంత్రర లత్ో ప్లు దై్ైపాక్షిక సమావేశాలను 
నిరైహ ాంచారు. 
 
2. బ్రర న ై ర ాండవ్ విదయశాాంగ మాంత్రర గౌరవ్నీయ శీీ డాటో ఎరివాన్ పెహ న్  యరసఫ్ త్ో జూన్ 16న త్న భేటీ 
సాందరభాంగా, ఇరువ్ురు మాంత్రర లు దై్ైపాక్షిక సాంబ్ాంధాల ప్ురోగత్రని సమీక్షిాంచారు. వాణిజేాం మరియు 
పెటటు బ్డులు, హ ైడోరకారబన్ లు మరియు పెటోర క మికసల్సస, అాంత్రిక్షాం, వ్ేవ్యాయాం అలాగ  
ఫారాాసయేటికల్సస రాంగాలలో  సహకారానికి, అదయవిధాంగా దీనిన మరిాంత్ బ్లలపేత్ాం చయసుకోవ్డానికి వారు 
అాంగీకరిాంచారు. 
 
3. త్న సహచర ఇాండోనేషియా విదయశీ వ్ేవ్హారాల మాంత్రర గౌరవ్నీయ శీమీత్ర ర టోన మరససదీత్ో కలిసి 
ఈఏఎాం 2022 జూన్ 17న 7వ్ జాయాంట్ కమిషన్ సమావేశానిన (జ సీఎాం) నిరైహ ాంచారు. ఇరువ్ురు 
మాంత్రర లు దై్ైపాక్షిక సాంబ్ాంధాలను సమీక్షిాంచారు అలాగ  భారత్-ఇాండోనేషియా సమగ ీవ్ూేహాత్ాక 
ఒప్పాందానిన మరిాంత్ బ్లలపేత్ాం చయసుకోవ్డానికి సాంబ్ాంధిాంచి ముాందునన మారాా ల గురిాంచి చరిచాంచారు. 
‘‘దౌత్ే మరియు అధికారిక/సరీైస్ పాస్ పో రుు లను కలిగి ఉనన వారికి వీయా అవ్సరాం నుాండి 
మినహాయాంప్ు ఇవ్ైడానికి సాంబ్ాంధిాంచిన ఒప్పాందాం’’పెై మాంత్రర లు సాంత్కాలు చయశారు. ‘‘నారోోటిక్సస 
కాంటోర ల్స బ్రేరో ఆఫ్ ఇాండియా (ఎన్ సీబీ) మరియు నేషనల్స నారోోటిక్సస బో్ ర్్ ఆఫ్ ఇాండోనేషియా మధే 
నారోోటిక్స డరగ్సస, సెైకోటోర ఫిక్స ప్దారాా లు, ఇాంకా వాటి దాైరా త్యారయయే ప్దారాా ల అకమీ రవాణాను 
ఎదురోోవ్డానికి సాంబ్ాంధిాంచిన అవ్గాహన ఒప్పాందాం (ఎాంఓయర)’’, అలాగ  ‘‘నేషనల్స షరగర్ 
ఇనిసిుటయేట్, కానయపర్ మరియు పాలిటెకినక్స పెర ోబ్ునన్ ఎల్స పీపీ, యోగేకరత మధే ఎాంఓయర’’ 



కుదురుచకునే కారేకీమాంలల కూడా వారు పాలగా నానరు. ఇాండో-ప్సిఫిక్స త్ో సహా అాంత్రాా తీయ మరియు 
పరా ాంతీయ అాంశాలపెై ఇరువ్ురు మాంత్రర లు త్మ అభిపరా యాలను ప్ాంచుకునానరు. జీ20 అధేక్ష ప్దవికి 
సాంబ్ాంధిాంచి ఇాండోనేషియాకు ఈఏఎాం సాంఘీభావ్ాం త్్లిపారు అలాగ  దాని పరా ధానేత్లకు మదదత్రచాచరు. 
 
4. మలేషియా విదయశాాంగ మాంత్రర డాటో శీ ీసైెఫుదీదన్ అబ్ుద లాో త్ో కూడా జూన్ 17న ఈఏఎాం భేటీ అయాేరు 
అలాగ  కోవిడ్-19 వాేకిసన్ సరిుఫిక ట్ లకు సాంబ్ాంధిాంచి ప్రసపర గురితాంప్ు కోసాం ప్త్రా ల మారపడి 
కారేకమీాంలల పాలగా నానరు. పామాయల్స మరియు హ ైడోర కారబన్స వ్ాంటి రాంగాలత్ో సహా ఆరిాక మరియు 
వాణిజేాంపెై ప్రధానాంగా దృషిుయారిసయత  ఇరు దయశాల మధే సాంబ్ాంధాలకు నయత్నోత్యతజానిన అాందిాంచాలని 
ఇరువ్ురు మాంత్రర లు నిరణయాంచారు. త్దుప్రి జాయాంట్ కమిషన్ సమావేశానిన మలేషియాలల 
నిరైహ ాంచయాందుకు వారు అాంగీకరిాంచారు. పరా ాంతీయ మరియు ప్రప్ాంచ ప్రిణామాలపెై కూడా వారు త్మ 
అభిపరా యాలను ప్ాంచుకునానరు. 
 
5. సిాంగప్ూర్ విదయశాాంగ మాంత్రర గౌరవ్నీయ డా. వివియన్ బ్ాలకృషణన్ ను జూన్ 15న ఈఏఎాం 
కలుసుకునానరు అలాగ  వాణిజేాం మరియు పెటటు బ్డులు, డిజిటల్స ఎకానమీ మరియు ఫిన్ టెక్స, 
ప్రాేవ్రణ అనుకూల వ్ృదిి మరియు అభివ్ృదిి, అలాగ  కన కిువిటీ వ్ాంటి రాంగాలత్ో సహా ఇరు దయశాల 
మధే న లకొనన బ్హుముఖ సాంబ్ాంధాల యొకో వివిధ అాంశాలను వారు చరిచాంచారు. ఈ పరా ాంత్ాంలల 
ప్రప్ాంచ భౌగోళిక-రాజకీయ సవాళ్లో  మరియు ప్రిణామాలపెై కూడా వారు విసత ృత్ యాా యలల 
సాంభాషిాంచారు. మరినిన మాంత్రర ల యాా య సమావేశాల దాైరా సాంబ్ాంధాల వ్ృదిికి నయత్నోత్యతజాం 
అాందిాంచాలిసన అవ్సరాం ఉాందని ఇరువ్ురు మాంత్రర లు అాంగీకరిాంచారు. 
 
6. థాయ లాాండ్ డిప్ూేటీ ప్రధాన మాంత్రర యొకో ప్రత్యేక రాయబ్ారి మరియు విదయశాాంగ మాంత్రర గౌరవ్నీయ 
Ms. పో ర్న పిమోల్స కాంచనలక్స ను కూడా జూన్ 16న ఈఏఎాం కలుసుకునానరు. బిమ్స టెక్స (BIMSTEC)కు 
థాయ లాాండ్ అధేక్ష బ్ాధేత్ల సాందరభాంగా భారత్ సాంప్ూరణాంగా మదదత్రసుత ాందని ఈఏఎాం హామీనిచాచరు. 
 
7. ఈఏఎాం మరియు వియత్ానాం విదయశాాంగ మాంత్రర గౌరవ్నీయ శీ ీబ్ుయ థాన్ సన్, జూన్ 17న ద్ైైపాక్షిక 
సమావేశానిన నిరైహ ాంచారు అలాగ  దౌత్ే సాంబ్ాంధాలకు 50వ్ వారిికోత్సవానిన ప్ురసోరిాంచుకుని 
లలగోను ఆవిషోరిాంచారు. వియత్ానాం రాయబ్ార కారాేలయాం యొకో కొత్త  ఛానసరీ భవ్నాంలల ఈ 
సమావేశాం జరిగిాంది. విసత ృత్ యాా య ద్ైైపాక్షిక సాంబ్ాంధాలు, అలాగ  ప్రసపర ఆసకిత గల పరా ాంతీయ 
మరియు అాంత్రాా తీయ ప్రిణామాలపెై మాంత్రర లు చరిచాంచారు. వారు ఉననత్ యాా య సమావేశాలను 
కూడా నిరైహ ాంచారు. ఈ సమావేశాం అనాంత్రాం, సీఈఆర్ టీ-ఐఎన్, భారత్ ఎలకాుా నిక్సస అాండ్ ఇనమేర ాషన్ 



మాంత్రరత్ై శాఖ మరియు వీఎన్ సీఆర్ టీ, వియత్ానాం ఇనమేర ాషన్ అాండ్ కమరేనిక న్స మాంత్రరత్ై శాఖ 
మధే సైెబ్ర్ భదరత్పెై అవ్గాహన ఒప్పాందాం (ఎాంఓయర) కూడా కుదిరిాంది. 
 
న్యేఢిలీ్ల 
జూన్ 17, 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. 


