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ભારત આપણા સંવાદોનાં સંબંધોની 30મી વર્ષગાંઠ અને ASEAN સાથે આપણી વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીની 
10મી વર્ષગાંઠ અંકિત કરવા માટે 16-17 જૂન, 2022 ના ંરોજ વિશેષ ASEAN-ભારતના ંવિદેશ મંત્રીની 
મીટિંગ (SAIFMM) યોજશે. વિદેશ મંત્રી ડૉ. એસ. જયશંકર અને સિંગાપોર ગણરાજ્યના ંવિદેશ મંત્રી 
મહામહિમ શ્રીમાન વિવિયન બાલાક્રિષ્નન, ભારતનાં દેશના ંસંકલનકર્તા આ મીટિંગની સંયુક્ત-અધ્યક્ષતા કરશે. 
અન્ય ASEAN સભ્ય સ્ટેટનાં વિદેશ મંત્રીઓ અને ASEAN મહા સચિવ SAIFMM મા ંભાગ લેશે. વર્ષ 
2022 ASEAN-ભારત મૈત્રી વર્ષ તરીકે નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યુ ંછે. 
 

2. ASEAN-ભારત સંવાદ સંબંધો 1992 મા ંક્ષેત્રિય ભાગીદારીની સ્થાપનાં સાથે શરૂ થયા હતા જ ેડીસેમ્બર 
1995 મા ંસંપૂર્ણ સંવાદ ભાગીદારી તરીકે, 2002 મા ંશિખર સંમેલન સ્તરની ભાગીદારી તરીકે, અને 2012 
મા ંવ્યૂહાત્મક ભાગીદારી તરીકે આગળ વધ્યા હતા. આજ,ે ASEAN-ભારત વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી એક પ્રબળ 
પાયા પર ઉભી છે. ASEAN એ ભારતની એક્ટ ઇસ્ટ નીતિ અને બૃહદ ઇન્ડો-પેસિફિક માટેના ંતેનાં વિઝનનાં 
કેન્દ્ર સ્થાને છે. આ બહુ-આયામી ભાગીદારી ઘણી ક્ષેત્રિય સંવાદ યંત્રણાઓ અને કાર્યકારી જૂથોનો સમાવેશ 
કરે છે જેઓ વાર્ષિક શિખર સંમેલનો, મંત્રીઓ અને વરિષ્ઠ અધિકારીઓની બેઠકો સમાવતા વિવિધ સ્તરો પર 
નિયમિત રીતે મળે છે. પ્રવર્તમાન ભારત-ASEAN ભાગીદારી 2020 મા ંગ્રહણ કરવામાં આવેલ પ્લાન ઑફ 
એક્શન 2021-2025 દ્વારા માર્ગદર્શિત છે. 
 

3. ASEAN અધ્યક્ષતા દ્વારા યોજવામાં આવેલ ASEAN-ભારત વિદેશ મંત્રીઓની મીટિગં (FMM) એક 
વાર્ષિક ઇવેન્ટ છે, જ્યારે ભારત દ્વારા નવી દિલ્હીમાં યોજવામાં આવનાર SAIFMM પ્રથમ ASEAN-
ભારત FMM હશે. SAIFMM બાદ 24મી ASEAN-ભારત વરિષ્ઠ અધિકારીઓની મીટિંગ 15 જૂન 2022 
ના ંરોજ હશે. 
 

4. SAIFMM ની સાથે ASEAN-ભારત કેલેન્ડરમા ંપ્રીમિયર ટ્રેક 1.5 સંવાજ એવા દિલ્હી સંવાદનંુ 15મંુ 
સંસ્કરણ હશે, જ ેભારત દ્વારા 16-17 જૂન, 2022 ના ંરોજ યોજવામાં આવશે. DD-XII નો વિષય ઇન્ડો-
પેસિફિકમાં સેતુઓ બાંધવા છે. DD-XII ના ંમંત્રીઓના ંસત્રમાં વિદેશ મંત્રી અને ASEAN મંત્રીઓ હાજરી 
આપશે. 
 

નવી દિલ્હી 
09 જનૂ, 2022 
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