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சிறப்பு ஆசியான்-இந்திய வெளியுறவு அமைச்சர்கள் கூட்டத்மத 

ஒட்டி வெளிெிெகார அமைச்சாின் இருதரப்பு ஈடுபாடுகள் 

ஜூன் 17, 2022 

 

சிறப்பு ஆசியான்-இந்திய வெளியுறவு அமைச்சர்கள் கூட்டத்தின் ஓரத்தில், வெளிெிெகார 

அமைச்சர் டாக்டர். எஸ். வஜய்சங்கர், புருனே, இந்னதானேசியா, ைனேசியா, சிங்கப்பூர், 

தாய்ோந்து ைற்றும் ெியட்நாம் ஆகிய நாடுகமளச் னசர்ந்த தேது சகாக்களுடன் 

வதாடர்ச்சியாே இருதரப்பு ஈடுபாடுகமள னைற்வகாண்டார். 

 

2. ஜூன் 16 அன்று புருனேயின் வெளியுறவு அமைச்சர் II டத்னதா எாிொன் வபஹின் 

யூனசாஃப் உடோே தேது சந்திப்பில் இருதரப்பு உறவுகளின் முன்னேற்றம் குறித்து இரு 

அமைச்சர்களும் ஆய்வு வசய்தேர். ெர்த்தகம் ைற்றும் முதலீடு, மஹட்னராகார்பன் ைற்றும் 

வபட்னரா வகைிக்கல்ஸ், ெிண்வெளி, ெிெசாயம் ைற்றும் ைருந்துத் துமறகளில் ஒத்துமைப்மப 

னைலும் ெலுப்படுத்த னெண்டும் என்று அெர்கள் ஒப்புக்வகாண்டேர். 

 

3. அெரது இந்னதானேசிய சகா எச்.இ. திருைதி வரட்னோ ைர்சுடி, இந்னதானேசியாெின் 

வெளியுறவு அமைச்சர், EAM, 7ெது கூட்டு ஆமையக் கூட்டத்மத (JCM) 17 ஜூன் 2022 

அன்று நடத்தியது. இருதரப்பு உறவுகமள இரு அமைச்சர்களும் ைதிப்பாய்வு வசய்து, இந்தியா-

இந்னதானேசியா ெிாிொே மூனோபாயக் கூட்டாண்மைமய னைலும் ெலுப்படுத்துெதற்காே 

ெைி குறித்து ெிொதித்தேர். "இராஜதந்திர ைற்றும் உத்தினயாகபூர்ெ/னசமெ கடவுச்சீட்டு 

மெத்திருப்பெர்களுக்கு ெிசா னதமெயிலிருந்து ெிேக்கு அளிக்கும் ஒப்பந்தத்தில்" 

அமைச்சர்கள் மகவயழுத்திட்டேர். "இந்தியாெின் னபாமதப்வபாருள் கட்டுப்பாட்டுப் 

பைியகம் (NCB) ைற்றும் இந்னதானேசியாெின் னதசிய னபாமதப்வபாருள் ொாியம் 

ஆகியெற்றுக்கு இமடனய னபாமதப்வபாருள், மசக்னகாட்னராபிக் வபாருட்கள் ைற்றும் 

அெற்றின் முன்னோடிகளில் சட்டெினராத கடத்தமே எதிர்த்துப் னபாராடுெதற்காே 

புாிந்துைர்வு ஒப்பந்தம்" ைற்றும் "னதசிய சர்க்கமர நிறுெேம், கான்பூர் ைற்றும் பாலிவடக்ேிக் 

இமடனய புாிந்துைர்வு ஒப்பந்தம்" ஆகியெற்மறயும் அெர்கள் கண்டேர். வபர்வகபுேன் 

எல்பிபி, னயாக்யகர்த்தா”. இந்னதா-பசிபிக் உள்ளிட்ட சர்ெனதச ைற்றும் பிராந்திய 

ெிெகாரங்கள் குறித்து இரு அமைச்சர்களும் கருத்துகமள பாிைாறிக் வகாண்டேர். 

இந்னதானேசியாெின் G20 இன் தமேமைப் பதெிக்காக EAM தேது ஒற்றுமைமய 

வெளிப்படுத்தியது ைற்றும் அதன் முன்னுாிமைகமள ஆதாித்தது. 

 

4. ஜூன் 17 அன்று ைனேசியாெின் வெளியுறவு அமைச்சர் டத்னதா ஸ்ரீ மசபுடின் 

அப்துல்ோமெ EAM சந்தித்தது ைற்றும் னகாெிட்-19 தடுப்பூசி சான்றிதழ்களின் பரஸ்பர 



அங்கீகாரத்திற்காே குறிப்புகமள பாிைாறிக்வகாண்டது. பாைாயில் ைற்றும் மஹட்னராகார்பன் 

னபான்ற துமறகள் உட்பட வபாருளாதார ைற்றும் ெர்த்தக உறவுகளில் கெேம் வசலுத்தி 

உறவுகளுக்கு புதிய னெகத்மத ெைங்க இரு அமைச்சர்களும் முடிவு வசய்தேர். அடுத்த கூட்டுக் 

கைிஷன் கூட்டத்மத ைனேசியாெில் நடத்த ஒப்புக்வகாண்டேர். பிராந்திய ைற்றும் 

உேகளாெிய முன்னேற்றங்கள் குறித்தும் அெர்கள் கருத்துகமள பாிைாறிக் வகாண்டேர். 

 

5. சிங்கப்பூர் வெளியுறவு அமைச்சர் வஹச்.இ. டாக்டர் ெிெியன் பாேகிருஷ்ைன் ஜூன் 15 

அன்று EAM ஐச் சந்தித்து, ெர்த்தகம் ைற்றும் முதலீடு, டிஜிட்டல் வபாருளாதாரம் ைற்றும் 

FINTECH, பசுமை ெளர்ச்சி ைற்றும் னைம்பாடு ைற்றும் இமைப்பு னபான்ற துமறகள் உட்பட 

இரு நாடுகளுக்கு இமடனயயாே பன்முக உறவுகளின் பல்னெறு அம்சங்கமளப் பற்றி 

ெிொதித்தார்.. உேகளாெிய புெிசார் அரசியல் சொல்கள் ைற்றும் பிராந்தியத்தின் ெளர்ச்சிகள் 

குறித்தும் அெர்கள் பரந்த அளெிோே உமரயாடமே நடத்திேர். அதிக அமைச்சர்கள் ைட்ட 

ஈடுபாடுகள் மூேம் உறவு னைலும் ெளர்ச்சிக்கு ஒரு புதிய உத்னெகத்மத அளிக்க னெண்டியதன் 

அெசியத்மத இரு அமைச்சர்களும் ஒப்புக்வகாண்டேர். 

 

6. EAM துமைப் பிரதைாின் சிறப்புத் தூதுெர் ைற்றும் தாய்ோந்தின் வெளியுறவு அமைச்சர் 

வஹச்.இ. திருைதி னபார்ன்பினைால் காஞ்சோேக் ஜூன் 16 அன்று. BIMSTEC இன் 

தாய்ோந்தின் தமேமையின் னபாது இந்தியாெின் முழு ஆதரமெயும் EAM உறுதி வசய்தது. 

 

7. EAM ைற்றும் ெியட்நாைின் வெளியுறவு அமைச்சர் வஹச்.இ. ஜூன் 17 அன்று திரு. புய் தான் 

சன் இருதரப்பு சந்திப்மப நடத்திோர், னைலும் 50 ஆண்டுகாே இராஜதந்திர உறவுகமள 

வகாண்டாடுெதற்காே சின்ேத்மதயும் வெளியிட்டார். ெியட்நாம் தூதரகத்தின் புதிய 

சான்வசாி கட்டிடத்தில் இந்த சந்திப்பு நமடவபற்றது. இருதரப்பு ெிெகாரங்கள் ைற்றும் பரஸ்பர 

நேன் சார்ந்த பிராந்திய ைற்றும் சர்ெனதச முன்னேற்றங்கள் குறித்து அமைச்சர்கள் 

ெிொதித்தேர். உயர்ைட்ட பாிைாற்றங்கள் குறித்தும் அெர்கள் ெிொதித்தேர். சந்திப்மபத் 

வதாடர்ந்து, இந்தியாெின் ைின்ேணு ைற்றும் தகெல் வதாைில்நுட்ப அமைச்சகத்தின் CERT-In 

ைற்றும் ெியட்நாைின் தகெல் ைற்றும் வதாடர்பு அமைச்சகத்தின் VNCERT இமடனய 

இமையப் பாதுகாப்பு குறித்த புாிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் பாிைாறப்பட்டது. 

 

நியூ வடல்லி  

ஜூன் 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. 

 


