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ആസിയാൻ-ഇന്ത്യ വിദേശകാര്യ മന്ത്ന്ത്ിമാര്ുടെ ദയാഗവുും മറ്റ് അനുബന്ധ 
ദയാഗങ്ങള ും 

ഓഗസ്റ്റ് 05, 2022  

 

1.ആസിയാൻ-ഇന്ത്യ വിദേശകാര്യ മന്ത്ന്ത്ിമാര്ുടെ വാർഷിക ദയാഗത്തിൽ 
(എഐഎഫ്എുംഎും) പടെെുക്കുന്നതിനായി 2022 ഓഗസ്റ്റ് 03-05 വടര്യുള്ള 
തിയ്യതികളിൽ ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്ന്ത്ി ദഡാ. എസ്. ജയശെർ കുംദബാഡിയ 
സന്ദർശിച്ച . 2022 ഓഗസ്റ്റ് 04-ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് കുംദബാഡിയയിടെ ദനാും 
ടപനിൊണ് എഐഎഫ്എുംഎും നെന്നത്.ഇതിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്ന്ത്ിയുും  
സിുംഗപ്പൂർ വിദേശകാര്യ മന്ത്ന്ത്ിയായ ദഡാ വിവിയൻ ബാെകൃഷ്ണനുും സഹ 
അധ്യക്ഷത വഹിച്ച . മറ്റ് ആസിയാൻ അുംഗര്ാജയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദേശകാര്യ 
മന്ത്ന്ത്ിമാർ/ന്ത്പതിനിധ്ികൾ എന്നിവർ പടെെുത്തു. 

 

2. ഈ വർഷും ആസിയാൻ-ഇന്ത്യ ബന്ധങ്ങള ടെ 30-ാാാും വാർഷികത്തിന്ടെ 
സ്മര്ണയ്ക്ക്കായി 2022 ജൂണിൽ നയൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ത്യ ആതിദേയതവും വഹിച്ച 
ന്ത്പദതയക ആസിയാൻ-ഇന്ത്യ വിദേശകാര്യ മന്ത്ന്ത്ിമാര്ുടെ ദയാഗത്തിൽ അവര്ുടെ 
ചർച്ചക ളിെൂടെ മുദന്നാട്ട് ടകാണ്ടുദപായി,കൃഷി, ആദര്ാഗയ സുംര്ക്ഷണും, 

പുതിയതുും  പുനര്ുപദയാഗപര്വുമായ ഊർജും, ഡിജിറ്റൽ ഇൻക്ലൂസിവിറ്റി, 
ഫിൻടെക് എന്നീ ദമഖെകളിടെ മഹാമാര്ിയ്ക്ക്ക് ദശഷമുള്ള കാെഘട്ടത്തിൽ  
ആസിയാ/ൻ-ഇന്ത്യ സഹകര്ണും ഉയർത്തുന്നതിമുള്ള ചർച്ചകൾ നെന്നു.  

പര്സ്പര് താൽപ്പര്യമുള്ള സുന്ത്പധ്ാന ന്ത്പാദേശിക, അന്ത്ർദേശീയ 
വിഷയങ്ങടളക്കുെിച്ച ള്ള കാഴ്ചപ്പാെുകള ും മന്ത്ന്ത്ിമാർ പെുടവക്കുകയുും 
വര്ാനിര്ിക്കുന്ന ആസിയാൻ-ഇന്ത്യ ഉച്ചദകാെിക്കുള്ള തയ്യാടെെുപ്പ കൾ ചർച്ച 
ടചയ്യ കയുും ടചയ്ക്തു. 

 

3. 'ആസിയാൻ നിയമും: ടവെല വിളികടള ഒര്ുമിച്ച് അഭിസുംദബാധ്ന ടചയ്യ ക' 

എന്ന ന്ത്പദമയത്തിന് കീഴിൽ ഈ വർഷടത്ത ആസിയാൻ കുംദബാഡിയൻ 
ടചയർഷിപ്പിടന വിദേശകാര്യമന്ത്ന്ത്ി  അഭിനന്ദിച്ച . ന്ത്പാദേശികവുും ബഹുമുഖവുും 
ആദഗാളവുമായ ന്ത്കമത്തിന്ടെ ന്ത്പധ്ാന സ്തുംഭടമന്ന നിെയിൽ ആസിയാന്  ഇന്ത്യ 
നൽകുന്ന ന്ത്പാധ്ാനയും അദേഹും എെുത്തുപെഞ്ഞു. സവതന്ത്ന്ത്വുും സുതാര്യവുും 
ഏദകാപിതവുും  നിയമങ്ങൾ അെിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതുമായ ഇദന്ത്ാ-പസഫിക്കിൽ 
ആസിയാൻ ഐകയത്തിനുും ദകന്ത്ന്ദീകര്ണത്തിനുമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പിന്ത്ുണ 
വിദേശകാര്യമന്ത്ന്ത്ി ആവർത്തിച്ച .ആസിയാൻ ഔട്ട് െുക്ക് ഓൺ ഇൻദഡാ-പസഫിക് 
(എഒഐപി), ഇൻദഡാ-പസഫിക് ഓഷയൻസ് ഇനിദഷയറ്റീവ് (ഐപിഒഐ) എന്നിവ 
തമ്മിെുള്ള ശക്തമായ ഐകയും ചൂണ്ടികാണിച്ച  ടകാണ്ട്, ഇൻദഡാ-പസഫിക്കിൽ 



ഇന്ത്യയുും ആസിയാനുും തമ്മിൽ കൂെുതൽ സഹകര്ണത്തിന് അദേഹും ആഹവാനും 
ടചയ്ക്തു. ആസിയാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്ന്ത്ിമാർ ആസിയാനു  ഇന്ത്യ നൽകുന്ന 
സ്ഥിര്മായ പിന്ത്ുണടയ അഭിനന്ദിക്കുകയുും ആസിയാൻ-ഇന്ത്യ ബന്ധും കൂെുതൽ 
ശക്തിടപ്പെുത്തുന്നതിന് ഒര്ുമിച്ച് ന്ത്പവർത്തിക്കാൻ ന്ത്പതീക്ഷിക്കുകയുും ടചയ്ക്തു. 

 

4. സന്ദർശന ദവളയിൽ വിദേശകാര്യമന്ത്ന്ത്ി കുംദബാഡിയൻ ന്ത്പധ്ാനമന്ത്ന്ത്ി ഹുൻ 
ടസന്നിടന സന്ദർശിക്കുകയുും ഉഭയകക്ഷി, ആദഗാള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച 
ടചയ്യ കയുും ടചയ്ക്തു. ഓസ്ദന്ത്െെിയ, ന്ത്ശീെെ, യുഎസ്, വിയറ്റ് നാും എന്നിവിെങ്ങളിൽ 
നിന്നുള്ള തന്ടെ തുെയ പേവി വഹിക്കുന്ന വയക്തിതവങ്ങള മായുും 
വിദേശകാര്യമന്ത്ന്ത്ി ഉഭയകക്ഷി ആശയവിനിമയും നെത്തി. 

 

5. ദനാും ടപൻ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, വിദേശകാര്യമന്ത്ന്ത്ി 2022 ഓഗസ്റ്റ് 03-ന് 
സീും െീപ്പിൽ എത്തുകയുും, അവിടെ അദേഹും ത ദൊും ദക്ഷന്ത്തും, അദൊർ വാട്ട് 
ദക്ഷന്ത്തും എന്നീ പപതൃക സ്ഥെങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച . ആർക്കിദയാളജിക്കൽ സർദവ 
ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ സാുംസ്കാര്ിക പപതൃക സ്ഥെങ്ങളിടെ പുനര്ുദ്ധാര്ണ 
ന്ത്പവർത്തനങ്ങള ും സുംര്ക്ഷണ ന്ത്പവർത്തനങ്ങള ും അദേഹും 
പര്ിദശാധ്ിച്ച .കുംദബാഡിയയുും മറ്റ് എുംജിസി പൊളിത്ത ര്ാജയങ്ങള മായി 
ദചർന്ന് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിച്ച സീും െീപ്പിടെ ടമദകാുംഗ് ഗുംഗാ ദകാഓപ്പദെഷൻ 
(എുംജിസി) ഏഷയൻ ന്ത്െഡീഷണൽ ടെക്പസ്റ്റൽ മയൂസിയവുും അദേഹും 
സന്ദർശിക്കുകയുും പദ്ധതിക്ക് ഇന്ത്യയുടെ തുെർ പിന്ത്ുണ ഉെപ്പ് നൽകുകയുും 
ടചയ്ക്തു. 

 

6. ആസിയാൻ സുംബന്ധിയായ മന്ത്ന്ത്ിതെ ദയാഗങ്ങളിൽ 12-ാാമത് ഈസ്റ്റ് ഏഷയ 
ഉച്ചദകാെി വിദേശകാര്യ മന്ത്ന്ത്ിമാര്ുടെ ദയാഗവുും 2022 ഓഗസ്റ്റ് 05-ന് നെന്ന 29-

ാാമത് ആസിയാൻ െീജിയണൽ ദഫാെും മന്ത്ന്ത്ിതെ ദയാഗവുും ഉൾടപ്പെുന്നു. ഈ 
ദയാഗങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ ന്ത്പതിനിധ്ി സുംഘടത്ത ടസന്ത്കട്ടെി (ഈസ്റ്റ്) നയിച്ച . 12-

ാാമത് ഇ എ എസ് എഫ് എും എും ൽ, ഉയർന്നുവര്ുന്ന ടവെല വിളികദളാട് 
കൂെുതൽ ന്ത്പതികര്ിക്കുന്നതിന് ര്ാജയ ദമധ്ാവികള ടെ ദനതൃതവത്തിെുള്ള 
പ്ലാറ്റ് ദഫാമിടന ശക്തിടപ്പെുത്തുന്നതിനുള്ള വഴികള ും മാർഗങ്ങള ും ചർച്ച 
ടചയ്ക്തു. ദയാഗത്തിൽ നിെവിടെ ന്ത്പാദേശിക, അന്ത്ർദേശീയ 
സുംഭവവികാസങ്ങടളക്കുെിച്ച ും ഭൗമ-ര്ാന്ത്രീയ ടവെല വിളികടളക്കുെിച്ച ും 
വീക്ഷണങ്ങൾ പകമാെുകയുും ഒര്ു പുതിയ ഇഎഎസ് കർമപദ്ധതിക്കുള്ള 
തയ്യാടെെുപ്പ കൾ അവദൊകനും ടചയ്യ കയുും ടചയ്ക്തു. 2022 നവുംബെിൽ 
നെക്കാനിര്ിക്കുന്ന 17-ാാമത് ഇഎഎസ് ഉച്ചദകാെിക്കുള്ള തയ്യാടെെുപ്പ കള ും ചർച്ച 
ടചയ്ക്തു. 

 

7. 29-ാാമത് ആസിയാൻ െീജിയണൽ ദഫാെും (എ ആർ എഫ്) അന്ത്ർദേശീയവുും 
ന്ത്പാദേശികവുമായ വിഷയങ്ങടളക്കുെിച്ച ും എ ആർ എഫ് ന്ടെ ഭാവി 
േിശടയക്കുെിച്ച ും കാഴ്ചപ്പാെുകൾ പകമാെി. ഇതിൽ  ന്ത്പതിദര്ാധ് 
നെപെികളിെൂടെ ദമഖെയിൽ സമാധ്ാനും, സ്ഥിര്ത, സമൃദ്ധി എന്നിവ 



ദന്ത്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള എ ആർ എഫ്  ന്ത്പസ്താവന,  ടതക്കുകിഴക്കൻ 
ഏഷയ ആണവായുധ് ര്ഹിത ദമഖെടയ (SEANWFZ) 

സുംര്ക്ഷിക്കുന്നതിടനക്കുെിച്ച ള്ള എ ആർ എഫ് ന്ത്പസ്താവന എന്നിങ്ങടന ര്ണ്ട് 
ന്ത്പസ്താവനകൾ സവീകര്ിച്ച . എആർഎഫുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഇെപഴകെിന്ടെ 
ഭാഗമായി, 2022 ദമയ്ക് 12- ന് നാവിക സുര്ക്ഷടയക്കുെിച്ച ള്ള 13-ാാമത് 
എആർഎഫ് ഇന്െർ-ടസഷനൽ മീറ്റിുംഗിൽ ഇന്ത്യ സഹ-അധ്യക്ഷത വഹിക്കുും , 

കൂൊടത ഈ കാെയളവിൽ, 2022 - 2023  വർഷത്തിടെ ഇന്െർനാഷണൽ ഷിപ്പ് 
ആൻഡ് ദപാർട്ട് ടഫസിെിറ്റി ടസകയൂര്ിറ്റി ദകാഡിന്ടെ (ഐഎസ്പിഎസ് 
ദകാഡ്) വർക്ക്ദഷാപ്പ് സീര്ീസിന്ടെ സഹഅധ്യക്ഷതയുും വഹിക്കുും.  

 

8. ടമാത്തത്തിൽ, വിദേശകാര്യമന്ത്ന്ത്ിയുടെ കുംദബാഡിയ സന്ദർശനും 
ഫെന്ത്പേമാകുകയുും ഇൻദഡാ-പസഫിക്കിടെ ഇന്ത്യയുടെ ഉഭയകക്ഷി, ബഹുര്ാന്ത്ര 
ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിടപ്പെുത്തുന്നതിനുള്ള കാര്ണമാകുകയുും ടചയ്ക്തു. 

 

ദനാും ടപൻ 

ഓഗസ്റ്റ് 05, 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. 

 


