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વિશેષ ASEAN-ભારતનાાં વિદેશ માંત્રીઓની મીટિંગનાાં અિકાશમાાં, વિદશે માંત્રી ડૉ. એસ. જયશાંકર વિારા 
બ્રુનેઇ, ઇન્ડોનેવશયા, મલેવશયા, સસગાપોર, થાઇલેન્ડ અને વિયેતનામનાાં તેઓનાાં સમતુલ્યો સાથે શ્રેણીબવધ 
વવિપક્ષીય સામેલગીરીઓ યોજિામાાં આિી હતી. 
 

2. બ્રુનઇેનાાં વિદશે માંત્રી ડાિંો એરીિાન પેવહન યુસોફ સાથેની 16 જૂનની તેઓની મુલાકાતમાાં બન્ને માંત્રીઓએ 
વવિપક્ષીય સાંબાંધોની પ્રગવતની સમીક્ષા કરી હતી. તેઓ સાંમત થયા હતા કે વ્યાપાર અને રોકાણ, હાઇડ્રોકાબબન 
અને પેટ્રોવલયમ, અિકાશ, કૃવષ અને ફામાબસ્યુયુકિંકલ્સનાાં કે્ષત્રોમાાં સહકાર િધારે મજબૂત બનાિિો જોઇએ. 
 

3. ઇન્ડોનેવશયાનાાં વિદેશ માંત્રી મહામવહમ શ્રીમવત રતે્નો માસુબડી સાથે ભારતનાાં વિદેશ માંત્રીએ 17 જૂન 2022 
નાાં રોજ 7મી સાંયુક્ત કવમશનની મીટિંગ યોજી હતી. બન્ન ેમાંત્રીઓએ વવિપક્ષીય સાંબાંધોની સમીક્ષા કરી હતી 
અને ભારત-ઇન્ડોનેવશયા વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી િધારે મજબૂત બનાિિાનાાં આગળનાાં માગોની ચચાબ કરી 
હતી. માંત્રીઓએ “રાજવિારી અને અવધકૃત/સેિા પાસપોિંબ ધારકો માિેં વિઝાની આિશ્યકતા માાંથી મૂવક્ત પર 
સમજૂવત” પર હસ્યુતાક્ષર કયાબ હતા. તેઓ “તેઓ નાકોકિંક ડ્રગ્સ, સાયકોટ્રોવપક પદાથો અને તેઓનાાં પૂિબિતીઓમાાં 
ગેરકાનૂની ટ્રાકફટકગનો સામનો કરિા પર ભારતનાાં નાકોકિંક્સ કન્ટ્રોલ બ્યૂરો (NCB) અને ઇન્ડોશેવનયાનાાં નેશનલ 
નાકોકિંક્સ બોડબ િચ્ચે એમઓયૂ” અને “નેશનલ સુગર ઇવન્સ્યુિંટ્યુિં, કાનપુર અને પોવલિેંકવનક પેકેબુનાન, 
એલપીપી, યોગ્યાકાતાબ િચ્ચે એમઓયૂ” નાાં આદાનપ્રદાનનાાં સાક્ષી પણ બન્યા હતા. બન્ન ેમાંત્રીઓએ ઇન્ડો-
પેવસકફક સવહત આાંતરરાવિય અને પ્રાાંવતય મુદ્દાઓ પર દ્રવકકોણોની આપ-લે કરી હતી. જી20 દેશોની તેની 
અધ્યક્ષતા માિેં વિદેશ માંત્રીએ ઇન્ડોનેવશયા સાથે અખાંકડતતા વ્યક્ત કરી હતી અને તેની પ્રાથવમકતાઓને સમથબન 
આપયુાં હતુાં. 
 

4. ભારતનાાં વિદેશ માંત્રી 17 જૂનનાાં રોજ મલેવશયાનાાં વિદશે માંત્રી શ્રી દાતો સૈફુકદ્દન અબ્દુલ્લાહને પણ મળ્યા 
હતા અને કોવિડ-19 રસીકરણ પ્રમાણપત્રોની પરસ્યુપર ઓળખ કરિા માિેંની નોંધનાાં આદાનપ્રદાનનાાં સાક્ષી બન્યા 
હતા. બન્ન ેમાંત્રીઓએ પામ ઓઇલ અને હાઇડ્રોકાબબન સવહતનાાં કે્ષત્રો સવહત આર્થથક અને વ્યાપારનાાં જોડાણોમાાં 
ધ્યાન કેવન્દ્રત કરિા સાથે સાંબાંધોમાાં નિો િેગ લાિિાનુાં નક્કી કયુું હતુાં. તેઓ મલેવશયામાાં આગામી સાંયુક્ત 
કવમશનની મીટિંગ યોજિા સાંમત થયા હતા. તેઓએ પ્રાાંવતય અને િૈવવિક વિકાસો પર દ્રવકકોણોની આપ-લે પણ 
કરી હતી. 
 

5. સસગાપોરનાાં વિદેશ માંત્રી મહામવહમ ડૉ. વિવિયન બાલાકિષ્નન 15 જૂનનાાં રોજ ભારતનાાં વિદેશ માંત્રીને 



મળ્યા હતા અને વ્યાપાર અને રોકાણ, કડવજિંલ ઇકોનોમી અને કફનિેંક, ગ્રીન ગ્રોથ અને વિકાસ, અને 
કનેવક્િંવિિંી જેિા કે્ષત્રો સવહત બન્ન ેદેશો િચ્ચે બહુઆયામી સાંબાંધોનાાં વિવિધ પાસાઓની ચચાબ કરી હતી. 
તેઓએ િૈવવિક ભૂરાજકીય પડકારો અને પ્રાાંતમા વિકાસો પર વિષદ િાતચીત પણ કરી હતી. બન્ને માંત્રીઓ 
િધારે માંત્રી સ્યુતરનાાં જોડાણો મારફત સાંબાંધોને િૃવવધ માિેં નિો િેગ આપિાની જરૂરીયાત પર સાંમત થયા હતા. 
 

6. ભારતનાાં વિદેશ માંત્રી 16 જૂનનાાં રોજ થાઇલેન્ડનાાં ઉપ પ્રધાનમાંત્રી અને વિદેશ માંત્રી મહામવહમ શ્રીમવત 
પોનબવપમોલ કાાંચાનાલાકનાાં વિશે, કાફલાને પણ મળ્યા હતા. વિદેશ માંત્રીએ તણેીન ેBIMSTEC ની વથલેન્ડની 
અધ્યક્ષતા દરવમયાન ભારતનાાં સાંપૂણબ સમથબનની ખાતરી આપી હતી. 
 

7. ભારતનાાં વિદેશ માંત્રી અને વિયેતનામનાાં વિદેશ માંત્રી મહામવહમ બુઇ થાન્હ વિારા 17 જૂનનાાં રોજ 
વવિપક્ષીય મીટિંગ યોજિામાાં આિી હતી અને રાજવિારી સાંબાંધોનાાં 50 િષબની ઉજિણી માિેં લોગો પણ લોન્ચ 
કયો હતો. આ મીટિંગ વિયેતનામની એમ્બેસીની નિી સદર અદાલતનાાં ભિનમાાં યોજિામાાં આિી હતી. 
માંત્રીઓએ વવિપક્ષીય મુદ્દાઓ, અને પારસ્યુપકરક વહતનાાં પ્રાાંવતય અને આાંતરરાવિય વિકાસોની વ્યાપક શ્રેણીમાાં ચચાબ 
કરી હતી. તેઓએ ઉચ્ચ સ્યુતરીય આદાનપ્રદાનોની પણ ચચાબ કરી હતી, આ મીટિંગ બાદ, ભારતનાાં ઇલેક્ટ્રોવનક્સ 
અન ેઇન્ફમેશન માંત્રાલયનાાં CERT-ભારત અને વિયેતનામનાાં ઇન્ફમેશન અને કમ્યૂવનકેશન માંત્રાલયનાાં 
VNCERT િચ્ચે સાયબર સરુક્ષા પર એમઓયૂની આપ-લે કરિામાાં આિી હતી. 
 

નિી કદલ્હી 
17 જૂન, 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. 

 


