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23వ ఆసియాన్-భారత్ సీనియర్ అధికారుల సమావేశం 

ఏప్రిల్ 28, 2021 
 

1. 23వ ఆసియాన్-భారత్ సీనియర్ అధికారుల సమావేశానికి ధాయ్ లాండ్ శాశ్వత 

సెక్రటరీ గౌరవనీయ శ్రీ థాని థాంగ్ ఫక్డితో కలిసి సెక్రటరీ (తూర్పు) 
శ్రీమతి రివా గంగూలీ దాస్ సహ-అధ్యక్షత వహించారు. ఈ వర్చువల్ 

సమావేశంలో మొత్తం 10 ఆసియాన్ సభ్య దేశాలు మరియు భారత్ నుండి 

సీనియర్ అధికారులు పాల్గొన్నారు. 
 
2. రాజకీయ-భద్రతా పరమైన, ఆర్థిక, సామాజిక-సాంస్కృతిక పరమైన అలాగే 

అభివృద్ధి సహకారానికి సంబంధించి మొత్తం పరిధి కింద ప్రస్తుతం నెలకొన్న 

ఆసియాన్-భారత్ సహకారం యొక్క స్థితిగతులను ఈ సమావేశం సమీక్షించింది. 
ఆసియాన్-భారత్ కార్యాచరణ ప్రణాళిక (2021-2025)ను అమలు చేయడానికి 

తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై కూడా ఈ భేటీలో సమాలోచనలు జరిపారు అలాగే 

ఆసియాన్-భారత్ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని మరింత బలోపేతం 

చేయడానికి గల మార్గాలపై చర్చించారు. కోవిడ్-19 మహమ్మారిపై పోరాటంలో 

సహకారాన్ని బలోపేతం చేసుకోవడానికి గల మార్గాలను అన్వేషించడంతో పాటు 

పరస్పర ప్రయోజనం కలిగిన ప్రధానమైన ప్రాంతీయ మరియు అంతర్జాతీయ 

అంశాలను కూడా ఈ సమావేశం సందర్భంగా చర్చించారు. 
 
3. సెక్రటరీ (తూర్పు) తన వ్యాఖ్యల్లో, గడిచిన మూడేళ్లుగా ఆసియాన్-
భారత్ చర్చల సంబంధాల యొక్క కంట్రీ సమన్వయకర్తగా థాయ్ లాండ్ 

పోషించిన పటిష్టమైన మరియు సహాయక పాత్రను స్వాగతించారు అలాగే తదుపరి 

కంట్రీ సమన్వయకర్తగా వ్యవహరించనున్న సింగపూర్ తో కలిసి పనిచేసేందుకు 

ఎదురు చూస్తున్నట్లు చెప్పారు. భారత్  యొక్క ఇండో-పసిఫిక్ విజన్ లో 

ఆసియాన్ యొక్క కేంద్రక స్థానాన్ని నొక్కిచెబుతూ, అందరి భద్రత మరియు 

ప్రగతికి తోడ్పాటును అందించే విధంగా ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతంలో 

పటిష్టమైన, సమిష్టి అలాగే సుసంపన్నమైన ఆసియాన్ కేంద్రక పాత్రను 

పోషించాలని భారత్ కోరుకుంటోందని ఆమె పేర్కొన్నారు. భారత్ యొక్క 



హిందూ మహాసముద్ర చొరవ (ఐపీఓఐ) అలాగే ఆసియాన్-భారత్ వ్యూహాత్మక 

భాగస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేయడానికి ఇండో-పసిఫిక్ పై ఆసియాన్ అంచనా 
(ఏఓఐపీ)ల మధ్య సమాహారాలను అన్వేషించాల్సిన అవసరం ఉందని కూడా సెక్రటరీ 

(తూర్పు) పునరుద్ఘాటించారు. 
 
4. విభిన్న రంగాల్లో ఆసియాన్-భారత్ భాగస్వామ్యం యొక్క 30వ 

వార్షికోత్సవం, చర్చల భాగస్వామ్యానికి 25వ వార్షికోత్సవం, సదస్సు-
స్థాయి భాగస్వామ్యానికి 20వ వార్షికోత్సవం అలాగే వ్యూహాత్మక 

భాగస్వామ్యానికి 10వ వార్షికోత్సవాలకు గుర్తుగా, 2022 ఏడాదిని ఆసియాన్-
భారత్ స్నేహ సంవత్సరంగా జరుపుకోవాలన్న భారత్ ప్రతిపాదనను ఆసియాన్ 

సీనియర్ అధికారులు స్వాగతించారు. ఆసియాన్ మరియు ఈ ప్రాంతంలో ఆసియాన్ 

నేతృత్వంలో రూపకల్పనకు భారత్ అందిస్తున్న మద్దతును కూడా వారు 

కొనియాడారు. 
 
5. భారత్ అలాగే ఆసియాన్ ల మధ్య నెలకొన్న పటిష్టమైన సాంస్కృతిక, 
ఆర్థిక మరియు రాజకీయ సంబంధాలు అనేవి భారత్ మరియు ఆసియాన్ ల మరింత 

అనుసంధానం యొక్క మన విజన్ ను సాధించడానికి పునాది రాళ్లుగా నిలుస్తాయి. 
 
న్యూఢిల్లీ 
ఏప్రిల్ 28, 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


