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1. ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਸੰਿਾਦ ਸਬੰਧਾ ਂਦੇ 30 ਸਾਲਾ ਂਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ 16-17 ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਦੇ 

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆ ਂਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਵ ਗੰ (SAIFMM) ਕਰਾਈ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸੀਆਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆ ਂਅਤ ੇਸਕੱਤਰ 

ਜਨਰਲ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਏ 18ਿੇਂ ਆਸੀਆਨ-

ਭਾਰਤ ਵਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਸੀਆਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਿਾ ਂਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022 ਨੂੰ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ 

ਵਮੱਤਰਤਾ ਸਾਲ ਿਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
 

2. SAIFMM ਦੀ ਸਵਹ-ਪਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ਕੰਰ ਅਤੇ ਵਸੰਗਾਪੁਰ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. 

ਵਿਵਿਅਨ ਬਾਲਵਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਵ ੰਗ ਵਿੱਚ ਬਰੂਨੇਈ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਿੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆ ਂ

ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਓ ਪੀਡੀਆਰ, ਵਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆ ਂਦੇ 

ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਭਾਈਿਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਲਈ 

ਇਸਦਾ ਰਾਹ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਚਾਰ-ਿ ਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਵਸਹਤ, ਿਪਾਰ ਅਤੇ ਿਣਜ, ਭੌਵਤਕ ਅਤੇ ਵਡਜੀ ਲ 

ਕਨੈਕ ੀਵਿ ੀ, ਵਸਵੱਖਆ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਨਰਮਾਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਿੋਕਸ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਹੰਦ-ਪਰਸ਼ਾਤਂ 'ਤ ੇਆਸੀਆਨ ਵਦਰਸ਼ ੀਕੋਣ 

(AOIP) ਬਾਰ ੇਸਵਹਯੋਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ ੇ'ਤੇ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨੀਆ ਨੂ ੰਲਾਗ ੂਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆ ਂਨੇ ਮਹੱਤਿਪਰੂਨ 

ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ ਰੀ ਘ ਨਾਿਮ ਅਤੇ ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਆਰਵਥਕ ਬਹਾਲੀ ਬਾਰ ੇਿੀ ਵਿਚਾਰ ਿ ਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। 
ਮੀਵ ਗੰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸਮੰਤੀ ਨਾਲ ਸਵਹ-ਪਰਧਾਨਾ ਂਦੇ ਵਬਆਨ ਨੂ ੰਅਪਣਾਇਆ ਵਗਆ. ਆਸੀਆਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆ ਂਅਤ ੇਆਸੀਆਨ 

ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਨਵਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਿੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। 
 

3. ਇਸ ਿੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਤੀਵਨਧੀ ਡਾ. 

ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਦੱਲੀ ਡਾਇਲਾਗ (DDXII ) ਦੇ ਬਾਰਹਿੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਿੀ ਸੰਬਧੋਨ ਕਰਨਗ ੇਜੋ 

ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਦੇ 30 ਸਾਲਾ ਂਦੇ ਸਬੰਧਾ ਂ'ਤ ੇਕੇਂਦਵਰਤ ਹ ੈਅਤੇ ਵਜਸਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ 'ਵਹੰਦ-ਪਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾ ਂਦਾ ਵਨਰਮਾਣ'। 2009 

ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਵਦੱਲੀ ਡਾਇਲਾਗ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਰਮੁੱਖ ਸਾਲਾਨਾ  ਰੈਕ 1.5 ਡਾਇਲਾਗ ਹੈ, ਵਜਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਕਾਲੀ ਆਲਮੀ 

ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾ ਂਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
 

4. ਕੁੱਲ ਵਮਲਾ ਕ ੇਇਹ ਮੀਵ ੰਗਾ ਂਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਸਵਹਯਗੋ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆ ਂਅਤੇ ਇੰਨਾ ਂਸਦਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ 

ਵਕ ਭਾਰਤ ਆਸੀਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾ ਂਨੂੰ ਵਕੰਨਾ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮਹਤੱਿ ਵਦੰਦਾ ਹੈ, ਜ ੋਵਕ ਇਸਦੀ ਐਕ  ਈਸ  ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਿਧੇਰੇ 

ਵਹੰਦ-ਪਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਪਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਆਸੀਆਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਵਮਕਾ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 

ਨਿੀਂ ਵਦੱਲੀ 

16 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. 


