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ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਦ ੇਵਿਦਸੇ਼ ਮਤੰਰੀਆ ਂਦੀ ਵਿਸ਼ਸੇ਼ ਮੀਵ ਗੰ 

9 ਜਨੂ, 2022 

1. ਸਾਡ ੇਸੰਿਾਦਗਤ ਸਬੰਧਾ ਂਦੀ 30ਿੀਂ ਿਰਹੇਗੰਢ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਿਾਲੀ ਦੀ 10ਿੀਂ ਿਰਹੇਗੰਢ 

ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ 16-17 ਜੂਨ 2022 ਨੰੂ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆ ਂਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਵ ਗੰ (SAIFMM) ਦੀ 

ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਵਸੰਗਾਪੁਰ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਵਿਵਿਅਨ 

ਬਾਲਾਵਿਸ਼ਨਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰ ਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਰ ਇਸ ਮੀਵ ੰਗ ਦੀ ਸਵਹ-ਪਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾ ਂ

ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ SAIFMM ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਲ 2022 ਨੰੂ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ 

ਵਮੱਤਰਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

 

2. ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਸੰਿਾਦ ਸਬਧੰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1992 ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਈਿਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੋ ਿਧਕੇ ਦਸੰਬਰ, 

1995 ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਿਾਦ ਭਾਈਿਾਲੀ, 2002 ਵਿੱਚ ਵਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਪੱਧਰੀ ਭਾਈਿਾਲੀ ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ 

ਭਾਈਿਾਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਜ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਿਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਆਸੀਆਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਕ  

ਈਸ  ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਹੰਦ-ਪਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਪਰਤੀ ਇਸਦ ੇਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਧੁਰੀ  ਹੈ। ਇਸ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਭਾਈਿਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ 

ਖੇਤਰੀ ਸੰਿਾਦ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਮਲਦੇ ਹਨ, ਵਜਨਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 

ਵਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ, ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਵਧਕਾਰੀਆ ਂਦੀਆ ਂਮੀਵ ੰਗਾ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ-ਆਸੀਆਨ ਸਵਹਯੋਗ 

ਨੰੂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 2021-2025 ਰਾਹੀਂ ਸੇਧ ਵਮਲਦੀ ਹੈ ਜੋ 2020 ਵਿਚੱ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 

 

3. ASEAN-ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਵ ੰਗ (FMM), ਵਜਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ASEAN ਪਰਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਹ,ੈ SAIFMM ਨਿੀਂ ਵਦੱਲੀ ਵਿਖ ੇਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਈ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਪਵਹਲੀ ASEAN-ਭਾਰਤ FMM 

ਹੋਿੇਗੀ। SAIFMM 15 ਜੂਨ, 2022 ਨੰੂ 24ਿੀਂ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਵਧਕਾਰੀਆ ਂਦੀ ਮੀਵ ੰਗ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਹੋਿੇਗੀ। 

 

4. ਆਸੀਆਨ-ਇੰਡੀਆ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ  ੈਕ 1.5 ਡਾਇਲਾਗ SAIFMM ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਦੱਲੀ ਡਾਇਲਾਗ ਦਾ 12ਿੇਂ 

ਸੰਸਕਰਨ ਹੋਿੇਗਾ, ਵਜਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ 16-17 ਜੂਨ 2022 ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। DD-XII ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਹੰਦ-ਪਰਸ਼ਾਂਤ 

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹ।ੈ ਵਹਦੰ-ਪਰਸ਼ਾਂਤ DD-XII ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ  ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗ।ੇ 

ਨਿੀਂ ਵਦੱਲੀ 

9 ਜੂਨ, 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 


