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అండమాన్ & నికోబార్ దవీులు, మరియు అచే మధ్య కనెకటివిటీప ై 
ర ండవ జాయంట్ టాస్క్ ఫో ర్్ సమావేశం   
డిస ెంబర్ 19, 2022  
 
1. అెండమాన్ & నికోబార్ దీవులు (ఏఎన్ఐ) మరియు ఇెండోనేషియాలోని అచే ప్రావిన్్ మధ్య 
అభివృదధిపరమ ైన కనెకటివిటీప ై ర ెండవ విడత జాయెంట్ టాస్క్ ఫో ర్్ (జేటీఎఫ్) సమావేశెం, 2022 
డిస ెంబర్ 19న ప్ో రి్ బలెయర్ లో జరిగిెందధ. భారతీయ పతాినిధధ బృెందానికట విదేశీ వయవహారరల మెంతిాతవ 
శరఖలోని జాయెంట్ స కరటరీ (దక్షిణెం) శీర విశరవస్క సప్ల్ నేతృతవెం వహ ెంచారు అలాగే ఇెండోనేషియన్ 
పతాినిధధ బృెందానికట ఇెండోనేషియా విదేశీ వయవహారరల మెంతితవ శరఖలోని దక్షిణ మరియు మధ్య 
ఆసియా వయవహారరల డ ైర కిర్ గౌరవనీయ శీర జాతిికో హెచ్ ప్రాసేత్యయ సరరథ్యెం వహ ెంచారు. 
 
2. ఈ సమావేశెం సెందరభెంగర, పతాినిధధ బృెందాల అధధపతులు 2019లో జరిగిన మొటిమొదటి జేటీఎఫ్ 
జరిగిన నాటి న ెండి ఏఎన్ఐ మరియు అచే మధ్య కనెకటివిటీని నెలకొలపడెంలో సరధధెంచిన పురోగతి అలాగే 
ఈ విషయెంలో ఎద ర ైన సవరళె్కు సెంబెంధధెంచిన అెంశరలన  సమీక్షిెంచారు. ఏఎన్ఐ మరియు అచే మధ్య 
ఆరిికపరమ ైన సరమరరి ానిి వెలికటతీయడానికట, ఇరు ప్రాెంత్ాల మధ్య వరణిజయెం, పరరయటకెం అలాగే పజాా 
సెంబెంధాలన  మరిెంత ప్ో ా త్హ ెంచేెంద కు గల మారరా ల గురిెంచి, అదేవిధ్ెంగర సబాెంగ్ చ టటి పక్ల పో్ రుి  
సెంబెంధధత మౌలిక సద ప్రయాల కోసెం ప్రాజ కుి ల సిితిగతులప ై కూడా ఇరు పక్షాలు చరిచెంచాయ. 
 
3. వరణిజయెం మరియు ప టటి బడులన  మ రుగుపరచడానికట, ఇరు వైెపుల న ెండి వరయప్రర సెంఘాలు 
అలాగే ఔత్ా్హ క ఇనెవసిరె మధ్య సమావేశరలకు అవకరశరలన  ప ెంచేెంద కు జేటీఎఫ్ అెంగీకరిెంచిెందధ. 
మహమాిరి తదనెంతరెం అెంతరరా తీయ పరరయటకెం తిరిగి పుెంజుకుెంటటని నేపథ్యెంలో, స యల్ టూరిజెం, 
కూర యజ్ షిప్ పరయటనలు, అలాగే టూర్ ఆపరేటరె మధ్య సమావేశరలన  పో్ా త్హ ెంచేెంద కు ఇరు పక్షాలు 
అెంగీకరిెంచాయ. ఈ ప్రాెంతెంలోని స సెంపనిమ ైన సముద ావనరులన  గురుు  చేసతు , ఫిషిెంగ్ ఆపరేటరెకు 
సరమరిా నిరరిణానిి ప ెంప్ ెందధెంచడెం అలాగే ఇరు వైెపుల అన భవరల న ెండి ఒకరికొకరు 
త్ లుస కోవడెంలో సహకరరరనికట కూడా వరరు అెంగీకరిెంచారు. ఏఎన్ఐ మరియు అచే మధ్య 



విదాయపరమ ైన సహకరరెం ఇెంకర సరెంస్ృతిక సెంబెంధాలన  ప ెంప్ ెందధెంచేెంద కు గల మారరా లన  కూడా 
జేటీఎఫ్ చరిచెంచిెందధ. 
 
4. ఏఎన్ఐ మరియు అచే మదయ కనెకటివిటీ అభివృదధి  అనేదధ 2018 మే నెలలో గౌరవనీయ పధాాని శీర 
నరేెంద ాోదదీ మరియు ఇెండోనేషియా అధ్య్షుడడు గౌరవనీయ శీర జకకో విడోడో  మధ్య కుదధరిన ఇెండో-
పసిఫిక లో సముదపారమ ైన సహకరరరనికట సెంబెంధధెంచి ఉమిడి విజన్ లో కీలకమ ైన అెంశెంగర నిలుసోు ెందధ. 
మూడవ విడత జేటీఎఫ్ 2023లో అచేలో జరగన ెందధ. 
 
పో రి్ బలెయర్ 
డిస ంబర్ 19, 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. 
 


