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ఆసియాన్-భారత్ నిపుణుల బ ృంద సృంసథ  (థ ృంక్  టాయృంక్)ల నెట వర్క్ 
ఏడవ ర ృండ టేబుల్ సమావశేృం 

మే 13, 2022 
 

1. ఆసియాన్-భారత్ థ ింక్ టాయింకుల నెట వర్క్ (ఏఐఎన్ టీటీ) యొక్ 7వ ర ిండ టేబుల్ సమావేశాన్ని 
2022 మే 12-13 తేదీలలో  విదేశీ వయవహారాల మింత్రిత్వ శాఖ (ఎింఈఏ) హ ైబ్రిడ విధానింలల 
న్నరవహ ించింద . నయయఢిలో్లలలన్న ఆర్కఐఎస్ వద్దనుని ఆసియాన్-భారత్ స ింటర్క మరియు కింబో డియన్ 
ఇన్నసిిటయయట ఫర్క కోఆపరేషన్ అిండ పీస్ (సీఐపీపీ) భాగస్ావమయింతో ఎింఈఏ దీన్ని న్నరవహ ించింద . 
 
2. భారత్ విదేశీ వయవహారాలు మరియు విదాయ శాఖ సహాయ మింత్రి (ఎింఓఎస్) డా. రాజ కుమార్క రింజన్ 
సిింగ్ అలాగే క ింగ్ డమ్ ఆఫ్ కాింబో డియా విదేశ వయవహారాలు మరియు అింత్రాా తీయ సహకార శాఖ 
మింత్రి డా. కుింగ్ ఫో క్, 7వ ఏఐఎన్ టీటీన్న సింయుకతింగా ప్ాిరింభించారు. ఆసియాన్ సభ్య దేశాల నుిండి 
సీన్నయర్క అధ కారులు, సమావేశ నాయకులు / త్మ పిత్రన్నధులు మరియు రాయబారులు కూడా ఈ 
స షన్ లల ప్ాలగొ నాిరు. ఆరోగయిం, వాయక ినుో , వాతావరణ మారుులు (క్లోమేట ఛేింజ) మరియు సరఫరా 
వయవసథలను త్రరిగి గాడిలల ప టిడిం వింటి రింగాలలో  ఆసియాన్-భారత్ భాగస్ావమాయన్ని బలలపేత్ిం 
చేయాల్సిన అవసరిం ఉింద్న్న కింబో డియా మింత్ర ిఫో క్ త్న పసిింగింలల నొక ్చెప్ాురు. కరోనా 
మహమాారి త్ద్నింత్ర ఆరిథక రికవరీలల ఆసియాన్-భారత్ సహకారాన్నక  పధిానమ ైన ఎజ్ిండా అింశాలుగా 
ఆరోగయ భ్ద్తి్, డిజిటల్ భాగస్ావమాయలు మరియు పరాయవరణహ త్ ఇింకా సుసిథర రివవరీలల సహకారిం 
యొక్ ప్ాిధానయత్ను ఎింఓఎస్ త్న పసిింగింలల హ ైల ైట చేశారు. 
 
3. అన్ని ఆసియాన్ సభ్య దేశాలు మరియు భారత్ కు చెింద న వకతలు ఈ ర్ిండు రోజుల కారయకరమింలల 
‘కోవిడ-19 త్ద్నింత్ర రికవరీ: ఆసియాన్-భారత్ భాగస్ావమాయన్నక  సింబింధ ించ ప్ాిింతీయ సహకార 
ఎజ్ిండా’ అనే థీమ్ కేింద్కిింగా త్మ అభప్ాియాలను పించుకునాిరు. సుసిథరమ ైన రికవరీ, ఆరోగయ 
రింగింలల సహకారిం, సుసిథరాభవృద ి  లక్ష్యయలు (ఎస్ డీజీలు), లఘు, చని, మధయ త్రహా పరిశరమలు 
(ఎింఎస్ ఎింఈలు), కనెక ివిటీ మరియు సరఫరా వయవసథలను త్రరిగి గాడిలల ప టిడిం వింటి అనేక అింశాలప ై 
వకతలు చరిచించారు. పపిించ ఆరిథక సవరూపింలల మారుుల నేపథ్యింలల, భారత్ మరియు ఆసియాన్ మధయ 



బింధాన్ని బలలపేత్ిం చేయడిం మరియు భాగస్ావమయ అవకాశాలను గురితించేింద్ుకు, స్ా్లరుో , 
విదాయవేత్తలు మరియు థ ింక్  టాయింక్ లు కొత్త  ఐడియాలను అింద ించాయి. 
 
4. థ ింక్ టాయింకులు, ప్ాలసీ రూపకరతలు, స్ా్లరుో , మీడియా మరియు వాయప్ార పతి్రన్నధులతో కూడిన 
ఆసియాన్-భారత్ ర ిండ టేబుల్ అనేద  2009లల థాయ లాిండ లల జరిగిన 7వ ఆసియాన్-భారత్ సద్సుి 
సింద్రభింగా ఏరాుటు చేయబడిింద . సహకారాన్నక  సింబింధ ించన భ్విషత్తత  ద శాన్నరేదశింప ై పభి్ుతావలకు 
విధానపరింగా త్గిన సయచనలు, సలహాలను అింద ించడిం ఈ ర ిండ టేబుల్ లక్ష్యిం. ఈ ఫో రమ్ ఒక 
అత్తయత్తమమ ైన రీస ర్కచ ప్ాో ట ఫామ్ గా సేవలింద స్ోత ింద  అలాగే ఆసియాన్-భారత్ వయయహాత్ాక 
భాగస్ావమాయన్ని మరిింత్ బలలపేత్ిం చేయడాన్నక  దీరఘకాల్సక ద్ృకుథాలను అింద స్ోత ింద . ఏఐఎన్ టీటీ 
యొక్ చవరి ఆరు ర ిండ టేబుల్ి, నయయఢిలో్ల (2012 సింవత్ిరింలల), వియింటియాన్ (2013), హనోయ 
(2014), క లాలింపయర్క (2015), జకారాత  (2018) మరియు బాయింకాక్ (2020)లల వరుసగా 
న్నరవహ ించబడాా యి. 
 
న్యయఢిలీ్ల 
మే 13, 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. 


