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சிறப்பு ஆசியான்-இந்திய வெளியுறவு அமைச்சர்கள் சந்திப்பு 

ைற்றும் வதாடர்புமடய நிகழ்வுகள் 

ஜூன் 16, 2022 

 

ஆசியான்-இந்தியா உமையாடல் உறவுகளின் 30 ஆண்டுகமள நிமைவுகூரும் ெமகயில், 16-

17 ஜூன் 2022 அன்று சிறப்பு ஆசியான்-இந்திய வெளியுறவு அமைச்சர்கள் கூட்டத்திற்கு 

(SAIFMM) இந்தியா ஆசியான் வெளியுறவு அமைச்சர்கள் ைற்றும் வ ாதுச்வசயலாளர்களுக்கு 

ெிருந்தளித்தது. இந்த மைல்கல்மல அங்கீகாிக்கும் ெிதைாக, 2021 ஆம் ஆண்டு அக்டடா ர் 

ைாதம் 18 ெது ஆசியான்-இந்தியா உச்சிைாநாட்டில் ஆசியான் ைற்றும் இந்திய தமலெர்களால் 

அறிெிக்கப் ட்ட 2022 ஆம் ஆண்டு ஆசியான்-இந்தியா நட்பு ஆண்டாக 

வகாண்டாடப் டுகிறது. 

 

2. SAIFMM க்கு இந்திய வெளியுறவுத் துமற அமைச்சர் டாக்டர் எஸ். வஜய்சங்கர் ைற்றும் 

சிங்கப்பூர் குடியைசின் வெளியுறவுத் துமற அமைச்சர் டாக்டர் ெிெியன்  ாலகிருஷ்ணன் 

ஆகிடயார் தமலமை தாங்கிைர். கூட்டத்தில் புருடை, கம்ட ாடியா, இந்டதாடைஷியா, 

ைடலசியா, ெியட்நாம் ஆகிய நாடுகளின் வெளியுறவு அமைச்சர்கள் ைற்றும் லாடொ  ிடிஆர், 

 ிலிப்ம ன்ஸ் ைற்றும் தாய்லாந்தின் வெளியுறவு அமைச்சர்களின்  ிைதிநிதிகள் ைற்றும் 

ஆசியான் வ ாதுச் வசயலாளர் ஆகிடயார் கலந்து வகாண்டைர். அமைச்சர்கள் ஆசியான்-

இந்தியா கூட்டுறெின் நிமலமய ைதிப் ாய்வு வசய்து, ெரும்  த்தாண்டுகளுக்காை  ாமதமய 

ெகுத்தைர். இந்த ெிொதங்களில் டகாெிட்-19 ைற்றும் உடல்நலம், ெர்த்தகம் ைற்றும் ெர்த்தகம், 

இமணப்பு - உடல் ைற்றும் டிஜிட்டல், கல்ெி ைற்றும் திறன் டைம் ாடு, அத்துடன் ஆசியான்-

இந்தியா கூட்டு அறிக்மகமய வசயல் டுத்துதல் ஆகிய முக்கிய கெைம் வசலுத்தும்  குதிகள் 

இந்டதா- சி ிக் ைீதாை ஆசியான்  ார்மெயில் ( AOIP). அமைச்சர்கள் முக்கியைாை  ிைாந்திய 

ைற்றும் சர்ெடதச முன்டைற்றங்கள் ைற்றும் வதாற்றுடநாய்க்குப்  ிந்மதய வ ாருளாதாை ைீட்சி 

குறித்தும் கருத்துகமளப்  ாிைாறிக் வகாண்டைர். கூட்டத் தமலெர்களின் அறிக்மகமய 

ஒருைைதாக ஏற்றுக்வகாண்டது. ஆசியான் வெளியுறவு அமைச்சர்கள் ைற்றும் ஆசியான் 

வ ாதுச்வசயலாளர்  ிைதைர் திரு நடைந்திை டைாடிமயயும் சந்தித்தைர். 

 

3. இந்தப்  யணத்தின் ட ாது, ஆசியான் வெளியுறவு அமைச்சர்கள், ஆசியான் வ ாதுச் 

வசயலர் ைற்றும் வெளியுறவு அமைச்சர்களின்  ிைதிநிதிகள் டாக்டர் வஜய்சங்கருடன் 30 

ஆண்டுகால ஆசியான்-இந்தியா உறவுகமள மையைாகக் வகாண்ட வடல்லி உமையாடலின் 

(DDXII)  ன்ைிைண்டாெது  திப் ின் அமைச்சர்கள் அைர்ெில் உமையாற்றுொர்கள். தீம் 

'இந்டதா- சி ிக்  குதியில்  ாலங்கள் கட்டுதல்'. 2009 இல் வதாடங்கப் ட்டது, வடல்லி 

உமையாடல் இந்தியாெின் முதன்மையாை ெருடாந்திை டிைாக் 1.5 உமையாடலாகும், இது 



சைகால உலகளாெிய ைற்றும்  ிைாந்திய சூழ்நிமலயில் ஆசியான்-இந்தியா உறவுகமள 

ெலுப் டுத்துெமத டநாக்கைாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 

4. ஒட்டுவைாத்தைாக, கூட்டங்கள் நட்பு ைற்றும் ஒத்துமைப் ின் சூைலில் நமடவ ற்றை, 

டைலும் ஆசியானுடைாை அதன் உறவுகளுக்கு இந்தியா வகாடுக்கும் முக்கியத்துெத்மத 

அடிக்டகாடிட்டுக் காட்டியது, அதன் கிைக்குக் வகாள்மக ைற்றும்  ைந்த இந்டதா-

 சி ிக்கிற்காை அதன்  ார்மெயில் ஆசியான் மையத்தின் மூலம் எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

 

நியூ வடல்லி  

ஜூன்  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. 

 


