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ఆసియాన్-భారత్ విదేశ ాంగ మాంత్రు ల ప్ుత్ేేక సమావేశాం 

జూన్ 09, 2022 

 

1. ఆసియాన్ త్ో భారత్ యొకక చరచల సాంబాంధాల యొకక 30వ వ ర్షి కోత్సవాం అలాగే మన వయేహాత్మక 
భాగస్ ామేాం యొకక 10వ వ ర్షి కోత్సవ న్ని ప్ురసకర్షాంచుకున్న, 2022 జూన్ 16-17న ప్ుత్ేేక ఆసియాన్-
భారత్ విదేశ ాంగ మాంత్రు ల సమావేశ న్ని (SAIFMM) భారత్ న్నరాహ ాంచనుాంది. భారత్ విదేశీ వేవహార్ ల 
మాంత్రు డా. ఎస్. జ ైశాంకర్ మర్షయు ర్షప్బి్లక్ ఆఫ్ సిాంగప్యర్ విదేశ ాంగ మాంత్రు గౌరవనీయ శీ ీవివియన్ 
బాలకృష్ణ న్, భారత్ యొకక కాంట్రు  సమనాయకరత  ఈ సమావేశ న్నకి సహాధ్ేక్షత్ వహ స్ త రు. ఆసియాన్ సభ్ే 
దేశ లకు చ ాందిన విదేశ ాంగ మాంత్రు లు  అలాగే ఆసియాన్ సెకటీ్ర్ీ జనరల్ SAIFMM సమావేశాంలో 
ప ల్గ ాంట్ారు. 2022 సాంవత్సర్ న్ని ఆసియాన్-భారత్ సనిహ సాంవత్సరాంగ  గుర్షత ాంచారు. 
 
2. 1992లో రాంగ లవ ర్ ీభాగస్ ామాేన్ని నెలకొలపడాం దాార్  ఆసియాన్-భారత్ చరచల సాంబాంధాలు 
ప ు రాంభ్మయాేయి, ఆ త్ర్ ాత్ అవి కమీాంగ  1995లో ప్యర్షత  స్ ా యి చరచల భాగస్ ామేాంగ , 2002లో 
సదసుస స్ ా యి భాగస్ ామేాంగ , అలాగే 2012లో వయేహాత్మక భాగస్ ామేాంగ  వృదిి  చ ాందాయి. నేడు, 
ఆసియాన్-భారత్ వయేహాత్మక భాగస్ ామేాం ప్ట్ిష్ట మ ైన మూలాలపెై న్నలబడ ాంది. భారత్ యొకక యాక్ట 
ఈస్ట  ప లసీ అలాగే విసత ృత్ ఇాండో -ప్సిఫిక్ విజన్ కు ఆసియాన్ కేాందు స్ ా నాంగ  న్నలుస్్త ాంది. ఈ బహుముఖ 
భాగస్ ామేాం అనేది అనేక రాంగ లవ ర్ీ చరచల యాంత్ాు ాంగాం ఇాంక  వర్షకాంగ్ గూీ ప్ులను కలిగష ఉాంది, ఇవి 
వ ర్షి క సదసుసలు, మాంత్రు ల స్ ా యిలో ఇాంక  సీన్నయర్ అధిక రుల సమావేశ లు ఇలా వివిధ్ స్ ా యిలోి  
కమీాం త్ప్పకుాండా భేట్ర అవుత్ాయి. ప్ుసుత త్ాం జరుగుత్రని భారత్-ఆసియాన్ సహక రాం అనేది 2020లో 
ఆమోదిాంచబడ న 2021-2025 క ర్ ేచరణ ప్ుణాళిక ఆధారాంగ  మారగ న్నర్ేే శాం చేయబడుత్ోాంది. 
 
3. ఆసియాన్-భారత్ విదేశ ాంగ మాంత్రు ల సమావేశాం (FMM), ఆసియాన్ అధ్ేక్షత్ దాార్  న్నరాహ ాంచబడ ే
వ ర్షి క క రేకమీాం అయినప్పట్ికీ, SAIFMM మాత్ుాం నయేఢ లి్లలో భారత్ న్నరాహ ాంచనుని మొట్ట మొదట్ి 
ఆసియాన్-భారత్ FMM క నుాంది. SAIFMM త్ర్ ాత్ 14వ ఆసియాన్-భారత్ సీన్నయర్ అధిక రుల 
సమావేశాం 2022 జూన్ 15న జరగనుాంది. 
 
4. SAIFMMత్ో ప ట్ుగ  12 విడత్ ఢ లి్ల డ ైలాగ్ జరుగుత్రాంది. ఆసియాన్-భారత్ క ేల ాండర్ లోన్న 
ప్ుధానమ ైన 1.5 డ లైాగ్ అయిన దీన్ని 2022 జూన్ 16-17 త్ేదలీోి  భారత్ న్నరాహ ాంచనుాంది. ఇాండో -



ప్సిఫిక్ లో బ్లుడ ి ల న్నర్ మణాం అనేది ఈ DD-XII యొకక థీమ్. DD-XII యొకక మాంత్రు ల సెష్న్ కు ఈఏఎాం 
మర్షయు ఆసియాన్ మాంత్రు లు హాజరుక నునాిరు. 
 
నయేఢ లి్ల 
జూన్ 09, 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. 


