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ଆସଆିନ-ଭାରତ ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ ୈଠକ ଏ ଂ ଆନୁଷଙି୍ଗକ କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମ 

ଜୁନ 16, 2022 

ଆସଆିନ-ଭାରତ ଆବ ାଚନା ସମ୍ପକ୍ର 30  ଷ୍ ପୂର୍ତ୍ତକୁି ପାଳନ କର ିା ନମିବେ ଭାରତ 16-17 ଜୁନ 2022 ବର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆସଆିନ-ଭାରତ 

ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ ୈଠକ (ଏସଏଆଇଏଫଏମଏମ) ପାଇଁ ଆସଆିନ ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଏ ଂ ମହାସଚ ିଙୁ୍କ  ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥି ା। 
ଅବକଟା ର 2021 ବର ଅନୁଷ୍ଠିତ 18 ତମ ଆସଆିନ-ଭାରତ ସମି୍ମଳନୀବର ଆସଆିନ ଏ ଂ ଭାରତୀୟ ବନତୃ ର୍୍ଙ୍କ ବ ାଷଣା ଅନୁର୍ଯାୟୀ 2022 କୁ 

ଆସଆିନ-ଭାରତ ବମୈତ୍ରୀ  ଷ୍ ଭା ବର ପାଳନ କରାର୍ଯାଉଛ।ି 

2. ଏହ ିବ ୈଠକବର ଭାରତର ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏ ଂ ସଙି୍ଗାପୁରର ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଭିଭିଆନ 
 ା ାକ୍ରିଷ୍ଣନ ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଥିିବ । ଏହ ିବ ୈଠକବର  ୁବନଇ, କାବମବାଡଆି, ଇବଡାବନସଆି, ମାବ ସଆି, ଭିଏତନାମର ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀମାବନ ଏ ଂ 
 ାଓ ପିଡଆିର, ଫି ିପାଇନସ ଏ ଂ ଥାଇ ୟାଡର ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତନିଧିିମାବନ ତଥା ଆସଆିନର ମହାସଚ ି ବର୍ଯାର୍ ବେଇଥିବ । ମନ୍ତ୍ରୀମାବନ 

ଆସଆିନ-ଭାରତ ଭାରି୍ୋରୀର ସ୍ଥିତ ିସମୀକ୍ଷା କର ିଆର୍ାମୀ ଏକ େଶନ୍ଧ ିପାଇ ଁପଥ ନରି୍ଦ୍୍ାରଣ କରଥିିବ । ଏହ ିଆବ ାଚନାବର ବକାଭିଡ-19 ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ, 
 ୟାପାର ଓ  ାଣିଜୟ, ବଭୌତକି ଓ ଡଜିଟିା  ସଂବର୍ଯାର୍ୀକରଣ, ଶକି୍ଷା ଏ ଂ େକ୍ଷତା  କିାଶ ଆେ ିପ୍ରମୁଖ ବକ୍ଷତ୍ର ଅେଭ୍ୁ କ୍ତ ବହାଇଥି ା, ଏ ଂ ଭାରତ-ପ୍ରଶାେ 
ମହାସାର୍ରକୁ ବନଇ ଆସଆିନର େୃଷି୍ଟବକାଣ (ଏଓଆଇପି) ଉପବର ସହବର୍ଯାର୍ ପାଇ ଁଆସଆିନ-ଭାରତ ମିଳତି   ୃିର୍ତ୍ତରି କାର୍୍ଯୟାନବୟନ  ଷିୟବର ଚର୍୍ଚ୍ା 

ବହାଇଥି ା। ରୁ୍ରୁତ୍ୱପୂ୍୍ ଆଞ୍ଚଳକି ଓ ଆେଜ୍ାତକି ପ୍ରସଙ୍ଗ ତଥା ମହାମାରୀ ପର ର୍ତ୍ତ୍ୀ ଅଥ୍ବନୈତକି ପୁନରୁର୍ଦ୍ାର ଉପବର ମନ୍ତ୍ରୀମାବନ ମତ  ନିମିୟ 
କରଥିିବ । ଏହ ିବ ୈଠକବର ସ ୍ସମ୍ମତ ିକ୍ରବମ ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ   ୃିର୍ତ୍ତ ିର୍ହୃୀତ ବହାଇଥି ା। ଆସଆିନ ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀମାବନ ଏ ଂ ଆସଆିନ 

ମହାସଚ ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର ବମାେୀଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରଥିିବ । 

3. ଏହ ିର୍ସ୍ତ ସମୟବର ଆସଆିନ ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀମାବନ, ଆସଆିନ ମହାସଚ ି, ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତନିଧିୀମାବନ ଏ ଂ ଡକଟର ଜୟଶଙ୍କର 
େଲି୍ଲୀ ଆବ ାଚନାର ଦ୍ୱାେଶ ସଂସ୍କରଣର ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଅଧିବ ଶନକୁ ମଧ୍ୟ ସବମବାଧିତ କରବି  ର୍ଯାହା ଆସଆିନ-ଭାରତ ସମ୍ପକ୍ର 30  ଷ୍ ଉପବର ଧ୍ୟାନ 

ବକନ୍ଦ୍ରତି କର ି ଏ ଂ ଏହାର  ଷିୟ ସୁ୍ତ ବହଉଛ ି'ଭାରତ-ପ୍ରଶାେ ମହାସାର୍ର ଅଞ୍ଚଳବର ସମ୍ପକ୍ର ବସତୁ ନମି୍ାଣ'। 2009 ବର ଆରମ୍ଭ ବହାଇଥି ା େଲି୍ଲୀ 
ଆବ ାଚନା ବହଉଛ ିଭାରତର ପ୍ରମୁଖ  ାଷିକ ଟ୍ରାକ୍ 1.5 ଆବ ାଚନା, ର୍ଯାହା ସମସାମୟିକ ବ ୈଶ୍ୱକି ତଥା ଆଞ୍ଚଳକି ପରବିପ୍ରକ୍ଷୀବର ଆସଆିନ-ଭାରତ 

ସମ୍ପକ୍କୁ ମଜ ୁତ କର ିାକୁ  କ୍ଷୟ ରଖିଛ।ି 

4. ବମାଟାବମାଟ ିଭାବ  ଏହ ିବ ୈଠକରୁ୍ଡକି  ନୁ୍ଧତା ଓ ସହବର୍ଯାର୍ର  ାତା ରଣବର ଅନୁଷ୍ଠିତ ବହାଇଥି ା ର୍ଯାହା  ସୃି୍ତତ ଭାରତ-ପ୍ରଶାେ ମହାସାର୍ର 
ଅଞ୍ଚଳ ପାଇ ଁଭାରତର ପରକିଳ୍ପନାବର ଏହାର ଆକଟ ଇଷ୍ଟ ନୀତ ିଏ ଂ ଆସଆିନର ବକନ୍ଦ୍ରୀୟତାକୁ ଉୋହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭାରତ ଆସଆିନ ସହତି ନଜିର 

ସମ୍ପକ୍କୁ ବେଇଥି ା ରୁ୍ରୁତ୍ୱକୁ େଶ୍ାଇଥି ା। 

ନୂଆେଲି୍ଲୀ 

ଜୁନ 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. 


