Seventh Roundtable Meeting of ASEAN-India Network of Think
Tanks
આસિયાન(ASEAN) ઇસડિયા નેટવર્ક ઓફ થિંર્ ટેડ્િની િાતમી રાઉડિ ટેબલ મીટટગ
મે 13, 2022

12 અને 13 મે, 2022ના રોજ રરિર્ક એડિ ઇડફોમેશન િેડટર, નવી રિલ્હી ખાતે એિોસશએશન ઓફ િાઉિં ઈસ્ટ
આસશયન નેશડિ (ASEAN)-ઇસડિયા િેડટર અને ર્ંબોરિયન ઇસડસ્ટટ્યૂટ ફોર ર્ો-ઓપરેશન એડિ પીિ (CICP)ના
િહયોગિંી સમસનસ્રી ઓફ એ્િટરનલ અફેિક (MEA) દ્વારા ઓનલાઈન અને

ઓફ લાઇન સમશ્રમાં એિોસશએશન

ઓફ િાઉિં ઈસ્ટ આસશયન નેશડિ ( ASEAN) -એસશયન ઇસડિયા નેટવર્ક ઑફ થિંર્ ટેડર્ (AINTT) ના 7માં
રાઉડિ ટેબલનં

આયોજન ર્રવામાં આવયં હત.ં

2. િૉ. રાજર્માર રંજન થિહ, સવિેશ અને સશક્ષણ રાજ્ય મંત્રી, ભારત િરર્ાર અને િૉ. ર્ંગ ફોર્, સવિેશ અને
આંતરરાષ્ટ્રીય િહર્ાર મંત્રાલયના રાજ્ય િસર્વ, ટર્ગિમ ઓફ ર્ંબોરિયાએ િંય્ત રીતે 7મી AINTTનં ઉદ્ઘાટન ર્યું
હત.ં

આ િત્રમાં વરરષ્ઠ અસિર્ારીઓની બેઠર્ના નેતાઓ/તેમના પ્રસતસનસિઓ અને ASEAN િભ્ય િેશોના રાજિૂતોએ

પણ ભાગ લીિો હતો. િેક્રેટરી ફોર્ે તેમના િંબોિનમાં આરોગ્ય, રિી, આબોહવા પરરવતકન અને પ્રસતરોિક્ષમતાપૂણક
િપ્લાય ર્ેઈન

જે વા ક્ષેત્રોમાં ASEAN-ભારત િહયોગને મજબૂત ર્રવાની જરૂરરયાત પર ભાર મૂ્યો હતો.

રાજ્યમંત્રીએ તેમના િંબોિનમાં મહામારી પછીની આર્થિંર્ પનઃપ્રાસપ્ત માટે ASEAN-ભારત િહર્ાર માટે અગત્યની
ર્ાયકિૂસર્ બાબતો તરીર્ે આરોગ્ય િરક્ષા, રિસજટલ ભાગીિારી અને આર્થિંર્, િામાસજર્,પયાકવરણીય ટર્ાઉ પનઃપ્રાસપ્તમાં
િહર્ારના મહત્વ પર પ્રર્ાશ પાડ્યો હતો.

3. તમામ ASEAN િભ્ય િેશો અને ભારતના વ્તાઓએ બે-રિવિીય ઇવેડટમાં તેમના મંતવયો જે 'પોસ્ટ-ર્ોસવિ-19
રરર્વરી: ‘ASEAN-ભારત ભાગીિારી માટે પ્રાિેસશર્ િહર્ાર એજડિા' ની િંીમ પર ર્ેસડિત હતા તે શેર ર્યાક હતા.
વ્તાઓએ ટર્ાઉ વૈસવવર્ રોજગાર, વૈસવવર્ આર્થિંર્ િધ્િરતાની પનઃપ્રાસપ્ત, આરોગ્યમાં િહર્ાર, િસ્ટેઇનેબલ િેવલપમેડટ
ગોલ્િ, માઇક્રો સ્મોલ મીરિયમ એડટરપ્રાઇઝીઝ, ર્નેસ્ટસવટી અને પ્રસતરોિક્ષમતાપૂણક િપ્લાય ર્ેઇન ઉપરાંત અડય ઘણા
મદ્દાઓ પર ર્ર્ાક ર્રી. વૈસવવર્ આર્થિંર્ વ્રૌસધ્િ િરના પરીવતકન લાવવાના િંિભકમાં, સવદ્વાનો, સશક્ષાસવિો અને થિંર્
ટેડર્ોએ ભારત અને ASEAN વચ્ર્ેના જોિાણને મજબૂત ર્રવા અને િહર્ારરતા તર્ોને શોિીને ઓળખવા માટે નવા
અંિાજો રજૂ ર્યાક હતા.

4.

7મી ASEAN-ઈસડિયા િસમટ ખાતે થિંર્ ટેડર્, નીસત ઘિનારાઓ, સવદ્વાનો, મીરિયા અને વેપારી

પ્રસતસનસિઓની બનેલી ASEAN-ભારત રાઉડિ ટેબલની સ્િંાપના િહર્ારની ભાસવ રિશા પર િરર્ારોને પોસલિી
ઇનપટ્િ પૂરા પાિવા િંાઈલેડિમાં 2009માં ર્રવામાં આવી હતી.
આ ફોરમ ઉચ્ર્ ગણવત્તાય્ત િંશોિન પ્લેટફોમક તરીર્ે ર્ામ ર્રે છે અને ASEAN-ભારત વયૂહાત્મર્ ભાગીિારીને વિ
મજબૂત ર્રવા માટે લાંબા ગાળાના પરરપ્રેક્ષ્યો પૂરા પાિે છે . AINTT ના પાછલા છ રાઉડિ ટેબલ અનક્રમે 2012માં
નવી રિલ્હીમાં, 2013માં સવયેસડટને, 2014માં હનોઈ, 2015માં ર્આલાલમ્પર, 2018માં જર્ાતાક અને 2020માં
બેંગર્ોર્ ખાતે યોજાયેલ.

નવી રિલ્હી
મે 13, 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.

