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ଆସଆିନ-ଭାରତ ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ ୈଠକ 

ଜୁନ 09, 2022 

ଆସଆିନ ସହତି ଆମର ଆବ ାଚନା ସମ୍ପକକର 30 ତମ  ାର୍ଷିକୀ ତଥା ଆମର ରଣନୀତକି ଭାଗିୋରୀର 10 ତମ  ାର୍ଷକିୀ ପାଳନ ପାଇ ଁଭାରତ 16-17 

ଜୁନ 2022 ବର ଆସଆିନ-ଭାରତ ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ ୈଠକ (ଏସଏଆଇଏଫଏମଏମ) ଆବ ାଜନ କର ି। ଏହ ିବ ୈଠକବର ଭାରତର 
ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ୍ ଜ ଶଙ୍କର ଏ ଂ ସଙି୍ଗାପୁରର ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଭାରତର କଣ୍ଟ୍ି ିସଂବ ାଜକ ମାନୟ ର ଶ୍ରୀ ଭିଭିଆନ୍ 
 ା ାକ୍ରିଷ୍ଣନ ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରବି । ଅନୟ ଆସଆିନ ସେସୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀମାବନ ଏ ଂ ଆସଆିନ ମହାସଚ ି ଏହ ିବ ୈଠକବର ଅଂଶଗ୍ରହଣ 

କରବି । 2022  ର୍ଷକକୁ ଆସଆିନ-ଭାରତ  ନୁ୍ଧତ୍ୱ  ର୍ଷକ ଭାବ  ମାନୟତା େଆି ାଇଛ।ି 

2. ଆସଆିନ-ଭାରତ ଆବ ାଚନା ସମ୍ପକକ 1992 ବର ବକ୍ଷତ୍ରୀ  ଭାଗିୋରୀ ପ୍ରତଷି୍ଠା ସହତି ଆରମ୍ଭ ବହାଇଥି ା  ାହା ଡବିସମବର 1995 ବର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍କ 
ଆବ ାଚନା ଭାଗିୋରୀକୁ, 2002 ବର ସମି୍ମଳନୀ ସ୍ତରୀ  ସହଭାଗୀତା ଏ ଂ 2012 ବର ରଣନୀତକି ଭାଗିୋରୀକୁ ଉନ୍ନୀତ ବହାଇଥି ା। ଏବ  

ଆସଆିନ-ଭାରତ ରଣନୀତକି ଭାଗିୋରୀ ଏକ େୃଢ ମୂଳେୁଆ ଉପବର ଛଡିା ବହାଇଛ।ି ଭାରତର ଆକଟ ଇଷ୍ଟ ନୀତ ିଏ ଂ  ୟାପକ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ 

ମହାସାଗର ପାଇ ଁଭାରତର େୂରେୃଷି୍ଟର ବକନ୍ଦ୍ରବର ଆସଆିନ ରହଛି।ି ଏହ ି ହୁମୁଖୀ ସହଭାଗୀତା ଅବନକ ବକ୍ଷତ୍ରୀ  ଆବ ାଚନା ପ୍ରଣାଳୀ ଓ 
କା କୟବଗାଷ୍ଠୀକୁ ଅନ୍ତଭକୁ କ୍ତ କବର  ାହା  ଭିିନ୍ନ ସ୍ତରବର ନ ିମିତ ଭା ବର ବ ୈଠକ କରନ୍ତ ିଏ ଂ  ାର୍ଷିକ ସମି୍ମଳନୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା  ରଷି୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ 

ବ ୈଠକ ଏଥିବର ଅନ୍ତଭକୁ କ୍ତ। ଭାରତ-ଆସଆିନ ମଧ୍ୟବର ଜାର ିଥି ା ସହବ ାଗ 2020 ବର ଗହୃୀତ 2021-2025 କା କୟ ବ ାଜନା ଦ୍ୱାରା ପରଚିାଳତି। 

3. ଆସଆିନ ବଚ ାର ଦ୍ୱାରା ଆବ ାଜତି ଆସଆିନ-ଭାରତ ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ ୈଠକ (ଏଫଏମଏମ) ଏକ  ାର୍ଷିକ କା କୟକ୍ରମ ବହାଇଥି ାବ ବଳ 

ଏସଏଆଇଏଫଏମଏମ ପ୍ରଥମ ଆସଆିନ-ଭାରତ ଏଫଏମଏମ ବହ   ାହାକ ିନୂଆେଲି୍ଲୀବର ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଆବ ାଜତି ବହ । 15 ଜୁନ 2022 ବର 
24 ତମ ଆସଆିନ-ଭାରତ  ରଷି୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବ ୈଠକ ପୂ କରୁ ଏସଏଆଇଏଫଏମଏମ ଆବ ାଜତି ବହ । 

4. ଏସଏଆଇଏଫଏମଏମ ସହତି େଲି୍ଲୀ ଆବ ାଚନାର ଦ୍ୱାେଶ ସଂସ୍କରଣ 16-17 ଜୁନ 2022 ବର ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଆବ ାଜତି ବହ । େଲି୍ଲୀ ଆବ ାଚନା 

ବହଉଛ ିଆସଆିନ-ଭାରତ କୟାବ ଣ୍ଡରର ଏକ ଟ୍ୟାକ 1.5 ଆବ ାଚନା। େଲି୍ଲୀ ଆବ ାଚନାର ଦ୍ୱାେଶ ସଂସ୍କରଣର  ରି୍ଷ  ସୁ୍ତ ବହଉଛ ିଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ 

ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳବର ସମ୍ପକକର ବସତୁ ନମିକାଣ। େଲି୍ଲୀ ଆବ ାଚନାର ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀ  ଅଧିବ ଶନବର ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଂ ଆସଆିନ 
ମନ୍ତ୍ରୀମାବନ ବ ାଗବେବ । 

ନୂଆେଲି୍ଲୀ 

ଜୁନ 09, 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. 


