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ప్రత్యేక ఆసియాన్-భారత్ విదయశ ాంగ మాంత్రర ల సమావశేాం మరియు 
సాంబాంధిత్ క రేకరమాలు 
జూన్ 16, 2022 

 

1. ఆసియాన్-భారత్ చరచల సంబంధాలకు 30వ వార్షికోత్సవాన్ని పురసకర్షంచుకున్న, ఆసియాన్ 
విదేశాంగ మంత్రు లు మర్షయు సెకరటర్ీ జనరల తో కూడిన పుతేేక ఆసియాన్-భారత్ విదేశాంగ మంత్రు ల 
సమావేశాన్ని (ఎస్ఏఐఎఫ్ఎంఎం), 2022 జూన్ 16-17 తేదీలలో  భారత్ న్నరవహ ంచంది. 2021 అకోో బర లల 
జర్షగషన 18వ ఆసియాన్-భారత్ సదసుసలల ఆసియాన్ మర్షయు భారతీయ నాయకులు పుకట ంచన 
విధంగా, ఈ మ ైలుర్ాయిన్న పురసకర్షంచుకున్న, 2002 ఏడాదిన్న ఆసియాన్-భారత్ సనిహ సంవత్సరంగా 
జరుపుకుంటునాిరు. 
 
2. ఈ ఎస్ఏఐఎఫ్ఎంఎంకు భారత్ విదేశీ వేవహార్ాల మంత్రు డా. ఎస్. జ ైశంకర అలాగే ర్షపబో్లక్ ఆఫ్ 
సింగపూర విదేశీ వేవహార్ాల మంత్రు డా. వివియన్ బాలకృష్ణన్ సహాధేక్షత్ వహ ంచారు. ఈ 
సమావేశాన్నకి బరు న ై, కాంబో డియా, ఇండోనేషియా, మలేషియా, వియతాిం విదేశీ వేవహార్ాల 
మంత్రు లు అలాగే లావో పీడీఆర, ఫిలిపీీన్స ఇంకా థాయ లాండ్ విదేశాంగ మంత్రు ల పుత్రన్నధులతో పాటు 
ఆసియాన్ సెకరటర్ీ జనరల కూడా హజారయాేరు. ఆసియాన్-భారత్ భాగస్ావమేం యొకక పుసుు త్ 
పర్షసిిత్రన్న మంత్రు లు సమీక్ించారు అలాగే ర్ాబో యిే దశాబాా న్నకి సంబంధించ దిశాన్నర్ేాశం చేశారు. చరచలలో  
కోవిడ్-19 మర్షయు ఆర్ోగేం, వాణిజేం మర్షయు వాేపారం, కన కిోవిటీ – భౌత్రక ఇంకా డిజిటల, విదే 
మర్షయు స్ామరియ న్నర్ాాణాన్నకి సంబంధించన కీలక రంగాలపెై కూడా చర్షచంచారు అలాగే ఇండో-పసిఫిక్ పెై 
ఆసియాన్ అంచనాలు (ఏఓఐపీ) విష్యంలల సహకారంపెై ఆసియాన్-భారత్ ఉమాడి పుకటనకు 
సంబంధించన అమలు గుర్షంచ కూడా చర్షచంచారు. ముఖ్ేమ ైన పుా ంతీయ మర్షయు అంత్ర్ాా తీయ 
పర్షణామాలు అలాగే మహమాార్ష త్దనంత్ర ఆర్షిక ర్షకవర్ీపెై కూడా మంత్రు లు త్మ అభిపుా యాలను 
పంచుకునాిరు. ఈ సమావేశం, సహాధ్ేక్షుల ప్రకటనను ఏకగీరవంగా ఆమోదించంది. ఆసియాన్ విదేశాంగ 
మంత్రు లు మర్షయు ఆసియాన్ సెకరటర్ీ జనరల, పుధాన్న శీర నర్ేందు మోదీన్న కూడా కలిశారు. 
 
3. ఈ పరేటన సందరభంగా, డా. జ ైశంకర తో పాటు ఆసియాన్ విదేశాంగ మంత్రు లు, ఆసియాన్ సెకరటర్ీ 
జనరల మర్షయు విదేశాంగ మంత్రు ల పుత్రన్నధులు ఢిలో్ల డ ైలాగ్ యొకక 12వ ఎడిష్న్ (DDXII) మంత్రు ల 

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


సెష్న్ ను ఉదేాశంచ కూడా పుసంగషంచనునాిరు. DDXII అనేది ‘ఇండో-పసిఫిక్ లల సంబంధాలను 
న లకొలీడం’ అనే థీమ తో 30 ఏళో్ ఆసియాన్-భారత్ సంబంధాలపెై దృషిో  పెడుత్రంది. 2009లల 
పుా రంభించబడిన ఢిలో్ల డ ైలాగ్, భారత్ యొకక పుధానమ ైన వార్షిక టుా క్ 1.5 చర్ాచవేదిక. సమకాల్లన 
పుపంచ మర్షయు పుా ంతీయ పర్షసిిత్రల నేపథ్ేంలల ఆసియాన్-భారత్ సంబంధాలను బలలపనత్ం చేయడం 
లక్షేంగా దీన్ని ఏర్ాీటు చేశారు. 
 
4. మొత్ుంమీద, ఈ సమావేశాలు సనిహపూరవక ఇంకా సహకార్ాత్ాక వాతావరణంలల జర్షగాయి. భారత్ 
త్న యాకో్ ఈసో్ పాలసీ ఇంకా విసు ృత్మ ైన ఇండో-పసిఫిక్ కోసం ఆసియాన్ కేందు బ్లందువుగా త్న 
విజన్ ను పుత్రబ్లంబ్లంచే విధంగా, ఆసియాన్ తో సంబంధాలకు భారత్ ఇసుు ని పుా ముఖ్ేత్ను ఇది 
నొకికచ పిీంది. 
 
నయేఢిలీ్ల 
జూన్ 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. 

 


