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વિશષે ASEAN-ભારત વિદશે મતં્રીઓની મીટિંગ અને સબંંવિત 
ઇિેન્ટ્સ 
16 જૂન, 2022 

ASEAN-ભારત સિંાદ સબંંિોના ં30 િષોને યાદગાર બનાિિા માિેં 16-17 જૂન 2022 ના ંરોજ ભારત 
દ્િારા ASEAM-ભારત વિદેશ મંત્રીઓની મીટિંગ (SAIFMM) માિેં ASEAN વિદેશ મતં્રીઓ અને 
મહાસવિિન ં યજમાન બન્ટય ં હત ં. આ વસમાવિહ્નની ઓળખ માિેં, ઓક્િંોબર 2021 મા ં18 ASEAN-ભારત 
વશખર સંમલેલનમાં ASEAN અને ભારતીય નેતાઓ દ્િારા જાહેર કયાા મ જબ િષા 2022 ન ેASEAN-ભારત 
મૈત્રી િષા તરીકે ઉજિિામાં આિી રહ્ ં છે. 
 

2. SAIFMM ની સહ-અધ્યક્ષતા ભારતના ંવિદેશ મંત્રી ડૉ. એસ. જયશંકર અન ેસસગાપોર ગણરાજ્યનાં વિદેશ 
મંત્રી ડૉ. વિવિયન બાલાક્રિષ્નન દ્િારા કરિામાં આિી હતી. આ મીટિંગમાં બ્ર નેઇ, કમ્બોક્રડયા, ઇન્ટડોનેવશયા, 
મલેવશયા. વિયેતનામના ંવિદેશ મંત્રીઓ અને લાઓ પીડીઆર, ક્રિવલપાઇન્ટસ અન ેથાઇલેન્ટડના ંવિદેશ મંત્રીઓના ં
પ્રવતવનવિઓ અને ASEAN નાં મહાસવિિે હાજરી આપી હતી. મંત્રીઓએ ASEAN-ભારત ભાગીદારીની 
વથથવતની સમીક્ષા કરી હતી અને આગામી દાયકા માિેંનો માગા થથાવપત કયો હતો. િિાાઓમાં કોવિડ-19 અને 
આરોગ્ય, વ્યાપાર અને િાવણજ્ય, કનેવક્િંવિિંી – ભૌવતક અન ેક્રડવજિંલ, વશક્ષણ અને ક્ષમતા વનમાાણના ંકે્ષત્રો 
તેમજ ASEAN આઉિંલૂક ઓન ઇન્ટડો-પેવસક્રિક (AOIP) પર ASEAN-ભારત સંય ક્ત થિેંિંમેન્ટિંનાં 
અમલીકરણનાં મહત્િનાં એકાગ્રતા કે્ષત્રોનો સમાિેશ કરિામાં આવ્યો હતો. મંત્રીઓએ મહત્િનાં પ્રાંવતય અને 
આંતરરાવિય વિકાસો અને મહામારી બાદની આર્થથક રીકિરી પર પણ ક્રિવિકોણોની આપ-લે કરી હતી. આ 
મીટિંગમાં વબનહરીિ રીતે સહ-અધ્યક્ષોનાં વિિાન ન ેગ્રહણ કય ું હત .ં ASEAN વિદેશ મંત્રીઓ અને ASEAN 
મહાસવિિે િડાપ્રિાન શ્રી નરેન્ટિ મોદીન ેપણ કૉલ કયો હતો. 
 

3. આ મ લાકાત દરવમયાન, ASEAN વિદેશ મંત્રીઓ, ASEAN મહાસવિિ અને ડૉ. જયશંકર સાથે વિદસે 
મંત્રીઓનાં પ્રવતવનવિઓએ ક્રદલ્હી સંિાદના ં12મા ંસંથકરણ (DDXII) ના ંમંત્રીઓના ંસત્રમા ંસંબોિનો પણ કયાા 
હતા જે ‘ઇન્ટડો-પેવસક્રિકમા ંસેત ઓ બાંિિા’ વિષય સાથે ASEAN-ભારત સબંંિોના ં30 િષો પર ધ્યાન કેવન્ટિત 
કરે છે. 2009 મા ંલોન્ટિ કરિામાં આિેલ ક્રદલ્હી સંિાદ બારતનો અગ્રીમ િાર્થષક ટે્રક 1.5 સંિાદ છે જે 
સમકાલીન િૈવવિક અને પ્રાંવતય પિંલના ંસંદભામા ંASEAN-ભારત સબંંિો મજબૂત કરિાનો ધ્યેય રાખે છે. 
 

4. એકંદર,ે મીટિંગો મૈત્રી અન ેસહકારના ંિાતાિરણમાં યોજિામાં આિી હતી અને ભારતની એક્િં ઇથિં નીવત 
મારિત વિષદ બનાિલે ભારતનાં સંબંિો સાથે ભારત અગત્યતા જોડે છે તેનાં પર અને બહૃદ ઇન્ટડો-પેવસક્રિક માિેં 
તેનાં વિઝનમા ંASEAN ની કેવન્ટિયતા પર ભાર મૂકે છે. 
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16 જૂન, 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. 

 

https://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/35416

