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പ്രത്യേക ആസിയാൻ-ഇന്ത്േ വിത്േശകാര്േ മപ്ന്ത്ിമാര്ുടെ ത്യാഗവുും 
അനുബന്ധ രര്ിരാെികള ും 

ജൂൺ 16, 2022 

 

1. ആസിയാൻ-ഇന്ത്േ ഡയത് ാഗ് ബന്ധങ്ങള ടെ 30 വർഷടെ 
സ്മര്ണയ്ക്കായി 2022 ജൂൺ 16-17 യീയയികളിൽ ഒര്ു പ്രത്യേക 
ആസിയാൻ-ഇന്ത്േ വിത്േശകാര്േ മപ്ന്ത്ിമാര്ുടെ ത്യാഗെിൽ (SAIFMM) ഇന്ത്േ 
ആസിയാൻ വിത്േശകാര്േ മപ്ന്ത്ിമാർകുും  ടസപ്കട്ടറി ജനറ ിനുും 
ആയിത്േയയവും വഹിച്ച .  ഈ സുംഭവങ്ങള ടെ രശ്ചാെ െിൽ 2021 
ഒകത്ൊബറിൽ നെന്ന 18-ാാമത് ആസിയാൻ-ഇന്ത്േ ഉച്ചത്കാെിയിൽ 
ആസിയാനുും ഇന്ത്േൻ ത്നയാകള ും പ്രഖ്ോരിച്ച പ്രകാര്ും 2022 
ആസിയാൻ-ഇന്ത്േ സൗഹൃേ വർഷമായി ആത് ാഷികുന്നു. 

 

2. എസ് എ  ഐ എഫ് എും എും  ന്ടറ സഹ അധ്േക്ഷൻമാര്ായത് 
ഇന്ത്േയുടെ വിത്േശകാര്േ മപ്ന്ത്ി ത്ഡാ. എസ്. ജയ്ക്ശങ്കറുും റിപ്പബ്ലിക ഓഫ് 
സിുംഗപ്പൂര്ിന്ടറ വിത്േശകാര്േ മപ്ന്ത്ി ത്ഡാ. വിവിയൻ ബാ കൃഷ്ണനുും 
ആയിര്ുന്നു. പ്ബൂടണ, കുംത്ബാഡിയ, ഇത്ന്ത്ാത്നഷേ, മത് ഷേ, വിയറ്റ നാും 
എന്നീ ര്ാജേങ്ങളിട  വിത്േശകാര്േ മപ്ന്ത്ിമാര്ുും ആസിയാൻ ടസപ്കട്ടറി 
ജനറ ിടനാപ്പും  ാത്വാ രി ഡി ആർ, ഫി ിപ്പീൻസ്, യായ്ക് ൻഡ് 
വിത്േശകാര്േ മപ്ന്ത്ിമാര്ുടെ പ്രയിനിധ്ികള ും ത്യാഗെിൽ രടങ്കെുെു. 
മപ്ന്ത്ിമാർ ആസിയാൻ-ഇന്ത്േ രങ്കാളിെെിന്ടറ ിിയി അവത് ാകനും 
ടെയ്യ കയുും വര്ുും വര്ുന്ന േശാബ്ദെിത് കുള്ള പ്രവർെന രായ 
നിശ്ചയികുകയുും ടെയ്ക്യു.ടകാവിഡ്-19, ആത്ര്ാഗേും, വോരാര്ും, വാണിജേും, 

ഭൗയിക , ഡിജിറ്ൽ കണകറ്ിവിറ്ി, വിേോഭോസും, ത്ശഷി വർദ്ധിപ്പികൽ, 

ഇൻത്ഡാ-രസഫികിട  ആസിയാൻ വീക്ഷണെിൽ സഹകര്ണും 
സുംബന്ധിച്ച ആസിയാൻ-ഇന്ത്േ സുംയുക്ത പ്രസ്യാവന (AOIP)നെപ്പി ാകൽ 
യുെങ്ങിയ പ്രധ്ാന ത്മഖ് കൾ െർച്ചകളിൽ ഉൾടപ്പെുന്നു. പ്രധ്ാന 
പ്രാത്േശിക, അന്ത്ർത്േശീയ സുംഭവവികാസങ്ങടളകുറിച്ച ും 
രകർച്ചവോധ്ിയ്ക്കറ ത്ശഷമുള്ള  സാമ്പെിക വീടെെുക ിടനകുറിച്ച ും 
മപ്ന്ത്ിമാർ അഭിപ്രായങ്ങൾ കകമാറി. സഹാധ്ോക്ഷൻമാര്ുടെ  
പ്രസ്യാവന ത്യാഗും ഏകകണ്ഠമായി അുംഗീകര്ിച്ച .ആസിയാൻ 
വിത്േശകാര്േ മപ്ന്ത്ിമാര്ുും ആസിയാൻ ടസപ്കട്ടറി ജനറ ുും പ്രധ്ാനമപ്ന്ത്ി 
പ്ശീ നത്ര്പ്ര ത്മാേിടയയുും സരർശിച്ച . 



 

3. ഈ സരർശന ത്വളയിൽ, ആസിയാൻ വിത്േശകാര്േ മപ്ന്ത്ിമാര്ുും 
ആസിയാൻ ടസപ്കട്ടറി ജനറ ുും വിത്േശകാര്േ മപ്ന്ത്ിമാര്ുടെ 
പ്രയിനിധ്ികള ും ത്ഡാ. ജയശങ്കറിടനാപ്പും 30 വർഷടെ ആസിയാൻ-ഇന്ത്േ 
ബന്ധങ്ങളിൽ പ്ശദ്ധ ത്കപ്രീകര്ികുന്ന ഡൽഹി ഡയത് ാഗിന്ടറ (DDXII) 

രപ്ന്ത്ൊും രയിപ്പിന്ടറ മപ്ന്ത്ിയ  സത്േളനടെ അഭിസുംത്ബാധ്ന 
ടെയ്യ ും. 'ഇത്ന്ത്ാ-രസഫികിട  രാ ങ്ങൾ നിർേികുക' എന്ന 
വിഷയെിട  െർച്ച  2009-ൽ ആര്ുംഭിച്ചത്.ഡൽഹി ഡയത് ാഗ് 
ഇന്ത്േയുടെ പ്രീമിയർ ആനവൽ പ്ൊകറ 1.5 ഡയത് ാഗ് ,സമകാ ിക 
ആത്ഗാള, പ്രാത്േശിക സാഹെര്േങ്ങള ടെ രശ്ചാെ െിൽ ആസിയാൻ-
ഇന്ത്േ ബന്ധും ശക്തിടപ്പെുൊൻ  ക്ഷേമിെുന്നു. 

 

4. ടമാെെിൽ, സൗഹൃേെിന്ടറയുും സഹകര്ണെിന്ടറയുും 
അന്ത്ര്ീക്ഷെി ാണ് മീറ്ിുംഗുകൾ നെന്നത്. ഇത്  ഇന്ത്േയുടെ  ആക് 
ഈസ്റ്ററ ത്രാളിസിയി ൂടെയുും ആസിയാൻ ത്കപ്രീകര്ിച്ചറ വിശാ മായ 
ഇത്ന്ത്ാ-രസഫികിനായുള്ള കാഴ്െപ്പാെി ൂടെയുും. ആസിയാനുമായുള്ള 
ബന്ധെിന് ഇന്ത്േ നൽകുന്ന പ്രാധ്ാനേെിന് അെിവര്യിെുന്നു, 

 

നേൂ ടഡൽഹി 
ജൂൺ 16, 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. 
 


