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പ്രത്യേക ആസിയാൻ-ഇന്ത്േ വിത്േശകാര്േ മപ്ന്ത്ിമാര്ുടെ 
ത്യാഗത്താെനുബന്ധിച്ച് വിത്േശകാര്േ മപ്ന്ത്ിയുടെ ഉഭയകക്ഷി 
ഇെടരെലുകൾ 

ജൂൺ 17, 2022 

 

1.പ്രത്യേക ആസിയാൻ-ഇന്ത്േ വിത്േശകാര്േ മപ്ന്ത്ിമാര്ുടെ 
ത്യാഗത്താെനുബന്ധിച്ച്, വിത്േശകാര്േ മപ്ന്ത്ി ത് ാ. എസ്. ജയശങ്കർ 
പ്ബൂടെ, ഇത്ന്ത്ാത്നഷ്േ, മത്ലഷ്േ, സിിംഗപ്പൂർ, യായ്ലൻഡ്, വിയറ്് നാിം 
എന്നിവിെങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിത്േശകാര്േ മപ്ന്ത്ിമാര്ുമായി നിര്വധി 
ഉഭയകക്ഷിസത്േളനങ്ങൾ നെതി. 
 

 

2. ജൂൺ 16-ന് പ്ബൂടെയിടല വിത്േശകാര്േ മപ്ന്ത്ി  ാത്റ്ാ എറിവാൻ 
ടരഹിൻ യൂത്സാഫ് ര്ണ്ടാമനുമായുള്ള കൂെിക്കാഴ്ചയിൽ ഇര്ു 
മപ്ന്ത്ിമാര്ുിം ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളിടല രുത്ര്ാഗയി അവത്ലാകനിം 
ടചയ്യു. വോരാര്ിം, നിത്ക്ഷരിം, ഹഹത്പ് ാകാർബൺ, 

ടരത്പ്ൊടകമിക്കൽസ്, ബഹിര്ാകാശിം, കൃഷ്ി, ഫാർമസേൂട്ടിക്കൽ 
യുെങ്ങിയ ത്മഖലകളിടല സഹകര്െിം കൂെുയൽ 
ശക്തിടപ്പെുതെടമന്ന് അവർ സേയിച്ചു. 
 

3. യന്ടറ യുള രേവി വഹിക്കുന്ന ഇത്ന്ത്ാത്നഷ്േൻ 
ഇത്ന്ത്ാത്നഷ്േയുടെ വിത്േശകാര്േ മപ്ന്ത്ി പ്ശീമയി ടററ്് ത്നാ മർസു ി, 
അത്േഹിം 2022 ജൂൺ 17-ന് 7-മത് ത്ജായിന്് കേീഷ്ൻ മീറ്ിിംഗ് 
(ടജസിഎിം) നെതി. ര്ണ്ട് മപ്ന്ത്ിമാര്ുിം ഉഭയകക്ഷി ബന്ധിം 
അവത്ലാകനിം ടചയ്യുകയുിം ഇന്ത്േ-ഇത്ന്ത്ാത്നഷ്േ സമപ്ഗ നയയപ്ന്ത് 
രങ്കാളിതിം കൂെുയൽ ശക്തിടപ്പെുതുന്നയിനുള്ള വഴികൾ ചർച്ച 
ടചയ്യുകയുിം ടചയ്യു. "നയയപ്ന്ത്, ഔത്േോഗിക/സർവീസ് 
രാസ്ത്രാർട്ടുകൾ ഹകവശമുള്ളവർക്കുള്ള വിസ ആവശേകയയിൽ 
നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നയിനുള്ള കര്ാറിൽ" മപ്ന്ത്ിമാർ 
ഒപ്പുവച്ചു."നാർത്ക്കാട്ടിക് പ് ഗ്സ്, ഹസത്ക്കാത്പ്ൊരിക് രോർത്ഥങ്ങൾ, 

അവയുടെ അനുബന്ധ രോർഥങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അനധികൃയ 
കെത് യെയുന്നയിനായി ഇന്ത്േയുടെ നാർത്ക്കാട്ടിക് കൺത്പ്ൊൾ 



ബേൂത്റായുിം (എൻ സി ബി) ഇത്ന്ത്ാത്നഷ്േയിടല നാഷ്െൽ 
നാർത്ക്കാട്ടിക് ത്ബാർ ുിം യേിലുള്ള ധാര്ൊരപ്യിം ഹകമാറ്ിം 
ടചയ്യുന്നയിനുിം അവർ സാക്ഷേിം വഹിച്ചു. ടരർടകബുനൻ 
എൽരിരി, ത്യാഗേകാർത”. ഇത്ന്ത്ാ-രസഫിക് ഉൾടപ്പടെയുള്ള 
അന്ത്ാര്ാപ്ര, പ്രാത്േശിക വിഷ്യങ്ങളിൽ ഇര്ു മപ്ന്ത്ിമാര്ുിം 
കാഴ്ചപ്പാെുകൾ ഹകമാറി. ഇത്ന്ത്ാത്നഷ്േയുടെ ജി20 
അധേക്ഷസ്ഥാനതിനുിം അവര്ുടെ മുൻഗെനകൾക്കുിം  വിത്േശകാര്േ  
ഐകേോർഢ്േിം പ്രകെിപ്പിച്ചു. 
 

4. ജൂൺ 17-ന്  വിത്േശകാര്േമപ്ന്ത്ി മത്ലഷ്േൻ വിത്േശകാര്േ മപ്ന്ത്ി 
 ാത്റ്ാ പ്ശീ ഹസഫുേീൻ അബ്ദുള്ളടയ കാെുകയുിം ത്കാവിഡ്-19 

വാക്സിത്നഷ്ൻ സർട്ടിഫിക്കറ്ുകൾ രര്സ്രര്ിം യിര്ിച്ചറിയുന്നത് 
സിംബന്ധിച്ചുള്ള കുറിപ്പുകൾ ഹകമാറുകയുിം ടചയ്യു. രാത്മായിൽ, 

ഹഹത്പ് ാകാർബൺ യുെങ്ങിയ ത്മഖലകളിൽ ഉൾടപ്പടെ സാമ്പതിക, 

വോരാര് ബന്ധങ്ങളിൽ പ്ശദ്ധ ത്കപ്രീകര്ിച്ച് ബന്ധങ്ങൾക്ക് രുതൻ 
ആത്വഗിം നല്കുന്നയിന്  ഇര്ു മപ്ന്ത്ിമാര്ുിം യീര്ുമാനിച്ചു. അെുത 
ത്ജായിന്് കേീഷ്ൻ ത്യാഗിം മത്ലഷ്േയിൽ നെതാൻ അവർ 
സേയിച്ചു. പ്രാത്േശികവുിം ആത്ഗാളവുമായ 
സിംഭവവികാസങ്ങടളക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാെുകളുിം അവർ 
രര്സ്രര്ിം ഹകമാറി.  

 

5. സിിംഗപ്പൂർ വിത്േശകാര്േ മപ്ന്ത്ി,  ത് ാ. വിവിയൻ ബാലകൃഷ്െൻ 
ജൂൺ 15-ന് വിത്േശകാര്േമപ്ന്ത്ിടയ  സരർശിച്ചു, വോരാര്വുിം 
നിത്ക്ഷരവുിം,  ിജിറ്ൽ സമ്പദ്വേവസ്ഥയുിം ഫിൻ ടെക്കുിം, ഹര്ിയ 
വളർച്ചയുിം വികസനവുിം, കെക്റ്ിവിറ്ിയുിം ഉൾടപ്പടെ ഇര്ു 
ര്ാജേങ്ങളുിം യേിലുള്ള ബഹുമുഖ ബന്ധങ്ങളുടെ വിവിധ 
വശങ്ങൾ ചർച്ച ടചയ്യു. ആത്ഗാള ഭൗമര്ാപ്രീയ 
ടവലലുവിളികടളക്കുറിച്ചുിം ത്മഖലയിടല വികസനങ്ങടളക്കുറിച്ചുിം 
അവർ വിശാലമായ സിംഭാഷ്െിം നെതി. 
 

കൂെുയൽ മപ്ന്ത്ിയല ഇെടരെലുകളിലൂടെ ബന്ധിം കൂെുയൽ 
വളർച്ചയ്ക്ക് രുയിയ  ർജിം നൽത്കണ്ടയിന്ടറ ആവശേകയയുിം 
ഇര്ു മപ്ന്ത്ിമാര്ുിം സേയിച്ചു. 
 

6. യായ്ലൻഡ് ഉരപ്രധാനമപ്ന്ത്ിയുടെ പ്രത്യേക വക്താവുിം 
യായ്ലൻഡ് വിത്േശകാര്േ മപ്ന്ത്ിയുമായ . ത്രാൺരിത്മാൾ 
കാഞ്ചനലകിടന  ജൂൺ 16 ന് സരർശിക്കുിം. ബിിംടെക്കിന്ടറ 
യായ്ലൻ ിന്ടറ അധേക്ഷ  സ്ഥാനതിന് ഇന്ത്േയുടെ രൂർെ 
രിന്ത്ുെ വിത്േശകാര്േ മപ്ന്ത്ി  അവർക്ക് ഉറപ്പുനൽകി. 
 



7. ഇന്ത്േൻ വിത്േശകാര്േമപ്ന്ത്ിയുിം വിയറ്്നാിം വിത്േശകാര്േ മപ്ന്ത്ി 
ബുയി യൻ സെുിം ത്ചർന്ന് ജൂൺ 17-ന് ഒര്ു ഉഭയകക്ഷി 
കൂെിക്കാഴ്ച നെതുകയുിം നയയപ്ന്ത്ബന്ധതിന്ടറ 50 വർഷ്ിം 
ആത് ാഷ്ിക്കുന്നയിനുള്ള ത്ലാത്ഗാ പ്രകാശനിം ടചയ്യുകയുിം ടചയ്യു. 
വിയറ്്നാിം എിംബസിയുടെ രുയിയ ചാൻസറി മരിര്തിലായിര്ുന്നു 
കൂെിക്കാഴ്ച. മപ്ന്ത്ിമാർ വിവിധ ഉഭയകക്ഷി വിഷ്യങ്ങളുിം 
രര്സ്രര് യാൽപ്പര്േമുള്ള പ്രാത്േശിക, അന്ത്ർത്േശീയ 
സിംഭവവികാസങ്ങളുിം ചർച്ച ടചയ്യു. 
 

ഉന്നയയല വിനിമയങ്ങളുിം  ചർച്ചയിൽ ഉൾടപ്പെുതി . 
കൂെിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ത്ശഷ്ിം, CERT-ഇൻ, ഇലക്ത്പ്ൊെിക്സ് ആൻഡ് 
ഇൻഫർത്മഷ്ൻ ടെക്ത്നാളജി മപ്ന്ത്ാലയിം, വിയറ്്നാമിടല 
ഇൻഫർത്മഷ്ൻ ആന്് കേേൂെിത്ക്കഷ്ൻസ് മപ്ന്ത്ാലയതിന്ടറ വി 
എൻ സി ഇ ആർ െി എന്നിവ യേിൽ ഹസബർ സുര്ക്ഷ 
സിംബന്ധിച്ച ധാര്ൊരപ്യിം ഹകമാറി. 
 

നേൂ ട ൽഹി 
ജൂൺ 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. 

 


