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1. 2021 జూన్ 24న జరిగిన తూర్పు ఆసియా సీనియర్ అధికార్పలకు సంబంధించిన సమావేశానికి 
(ఈఏఎస్ ఎస్ఓఎం) సెకరటరీ (తూర్పు) శ్రరమతి రివా గంగూలీ  హాజర్యాార్ప. వర్పువల గా జరిగిన ఈ 
సమావేశానికి బూూ న ై దార్పససలాం శాశ్వత సెకరటరీ గౌర్వనీయ Ms. ఎమలీన్ అబదు ల ర్హాాన్ టియో అధ్ాక్షత 
వహ ంచార్ప, అలాగే 18 ఈఏఎస్ దేశాల నుండి సీనియర్ అధికార్పలు ఇందులో పాలగొ నాార్ప. 
 
2. నాయకుల సార్థ్ాంలో ఈఏఎస్ ను బలోపేతం చేయడానికి, అలాగే ప్ూసుు త సవాళ్లను ఎదురకోవడంలో 
దీనిా మరింత సమర్థవంతంగా ఇంకా ప్ూతిసుందకంగా మార్ుడానికి గల సాధాాసాధాాలను సమావేశ్ంలో 
చరిుంచార్ప. కోవిడ్-19 మహమాారి, మహమాారి తదనంతర్ రికవరీ, దక్షిణ చ ైనా సమదదూం, కొరియా 
దీవప్కలుం, మయనాార్ లో ప్రిణామాలు మరియద ప్రాాటకంతో సహా ప్ూసుు త పూా ంతీయ మరియద 
అంతరాా తీయ ప్రిణామాలపెై సీనియర్ అధికార్పలు తమ అభిపూా యాలను ప్ంచుకునాార్ప. ఈఏఎస్ 
ఫ్ేూమ వర్ో కింద పాలగొ ంటునా దేశాల దావరా ప్ూకటించబడిన వాగాు నాల సిథతిని, అలాగే మనీలా కారాాచర్ణ 
ప్ూణాళిక (2018-2022) అమలులో ప్ురకగతిని సమావేశ్ం సమీక్షించింది. 
 
3. సెకరటరీ (తూర్పు) తన ప్ూసంగంలో మాటలల డుతూ, ఆసియాన్  అలాగే ఆసియాన్ ఆధారిత యంతూా ంగాలకు 
ప్ూసుు త అధ్ాక్ష బలధ్ాత దావరా బూూ న ై దార్పససలాం పో షిసుు నా నాయకతవ పాతూ ప్టల  భలర్త్ తర్ఫున 
ప్ూశ్ంసలు కురిపించార్ప. ఇండో-ప్సిఫ్ిక్ పూా ంతంలో శాంతి మరియద సిథర్తవం కోసం ఈఏఎస్ పో షిసుు నా కీలక 
పాతూను ఆమె నొకిోచ పాుర్ప అలాగే దీనిా ప్టిష్టంగా ఇంకా మరింత ప్ూతిసుందకంగా ర్ూప ందించడంలో 
భలర్త్ మదుతును ప్ునర్పదాా టించార్ప. ఆసియాన్ కేందూకంగా సేవచాాయదత, బహ ర్ంగ, సమ్మాళిత మరియద 
నియమాల ఆధారిత ఇండో-ప్సిఫ్ిక్ పూా ంతం యొకో పూా ధానాతను ఉదాా టిసతు , ఆసియాన్ అవుట లుక్ ఆన్ 
ఇండో-ప్సిఫ్ిక్ (ఏఓఐపీ) మరియద ఇండో-ప్సిఫ్ిక్ ఓష్న్స ఇనీషియేటివ్ (ఐపీఓఐ) మధ్ా ప్టిష్టమైెన 
కలయకను ఆమె నొకిోచ పాుర్ప, పూా ంతీయ సహకారానిా పెంప ందించడంలో ఉమాడి వేదికను ఇది 
కల్పుసోు ంది. 



 
4. ఈ సమావేశ్ం సందర్భంగా, అంతరాా తీయ చటలట లను దృషిటలో ఉంచుకొని దక్షిణ చ ైనా సమదదూంలో శాంతి 
మరియద సిథర్తవం, విమాన ఇంకా నౌకాయానానికి సంబంధించి సేవచాను కొనసాగించాలని భలర్త్ 
కోర్పకుంటునాటుల  ఆమె నొకిోచ పాుర్ప. న ైతిక నియమావళి, సంప్ూదింప్ులను కొనసాగించడం, మూడో  
ప్క్షానిక ిసంబంధించిన చటటప్ర్మైెన ప్ూయోజనాలకు నష్టం కల్పగించక పో వడం, అలాగే సమదదూ చటలట లపెై 
ఐకారాజాసమ్మతి ఒడంబడిక (యూఎన్ సీఎలఓఎస్)కు ప్ూరిుగా కటుట బడి ఉండాలనా అభిపూా యానిా ఆమె 
వాకుం చేశార్ప. 
 
5. మయనాార్ లో ప్రిణామాలపెై మాటలల డుతూ, ఆసియాన్ ప్ూకిరయకు భలర్త్ మదుతును త ల్పయజేశార్ప 
అలాగే మయనాార్ మ్మతూ దేశ్ంగా ఇంకా సనిాహ త ప ర్పగద దేశ్ంగా, అకోడ న లకొనా ప్ూసుు త ప్రిసిథతిని 
ప్రిష్ోరించడంలో భలర్త్ నిరాాణాతాక మరియద అర్థవంతమైెన పాతూను ప షిసతు నే ఉంటుందనాార్ప. ఇతర్ 
అంశాలనిాంటి కంటే మదఖ్ాంగా ఉగరవాదంపెై భలర్త్ వాణిని ఆమె బలంగా వినిపించార్ప. 
 
నయూఢిలీ్ల 
జూన్ 24, 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 


