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1. ில்னி உராடல் ஆசிான் ற்றும் இந்ிா இரடயாண 
அசில்-தாதுகாப்பு, பதாபேபாா ற்றும் சபக-கனாச்சா 
ஈடுதாட்டிரண தற்நி ிாிக்க எபே பன்ராண ஆண்டு 
கண்காிப்பு 1.5 ிகழ்வு ஆகும். இது 2009 ஆம் ஆண்டு பல் 
ஆண்டுயாறும் ரடபதற்று பேகிநது.  

2. ில்னி உராடனின் 8 ஆம் திப்பு,17-19 திப்ரி 2016இல்  
புதுில்னிில்  ரடபதநிபேக்கும். ில்னி உராடல் VIIஇன் 
பக்கி கபேப்பதாபேள் (ீம்) "ஆசிான்-இந்ிா உநவுகள்: எபே 
புி பன்னுாம்" ன்தய ஆகும். இண்டு தக்கங்கபிலும் 
இபேந்து அசில் ரனர்கள், பகாள்ரக குப்தாபர்கள், பத் 
அிகாரிகள், இாஜந்ிரிகள், ிக ரனர்கள், 
சிந்ரணாபர்கள் ற்றும் கல்ிாபர்கள் ிாங்கபில் தங்கு 
பகாள்ப உள்பணர்.  

3. இந் உராடல் பபிிகா அரச்சர,தாதுகாப்பு 
ற்றும் பயனாதா தகுப்தாய்வு ிறுணம் (IDSA), ர்த்க 
ற்றும் பாில் துரந இந்ி சம்யபணம் (ஃதிக்கி), பற்காசி 
ஆய்வுகள் ிறுணம் (ISEAS), சிங்கப்பூர், SAEA குழு ஆாய்ச்சி, 
சிங்கப்பூர், ஆசிான் ற்றும் கிக்கு ஆசிாிற்காண 
பதாபேபாா ஆாய்ச்சி ிறுணம்(ERIA), ஜகார்த்ா, பயனாதா 
ற்றும் சர்யச ஆய்வுகள் ிறுணம்(சிஸ்), யனிா, 
ிட்ாின் இாஜந்ி அகாடி, உனக ிகா இந்ி 
கவுன்சில் (ICWA) ற்றும் ஆசிான்-இந்ிா ரம் ஆகியார் 
கூட்டாக ற்தாடு பசய்துள்பணர். இது சர்யசப் பதாபேபாா 



உநவுகள் ஆாய்ச்சி கவுன்சில்(ICRIER);இந்ி பாில் 
கூட்டரப்பு (சி); இந்ி ர்த்கம் ற்றும் பாில் ர்த்க 
சங்கங்கபின் கூட்டரப்பு (அயசாபசின்); அகின இந்ி 
ரகத்பாில் சங்கம் (AIAI), பம்ரத; இந்ி ாித ர்த்கம் 
(சிசி), பகால்கத்ா. ஆகிற்நின் ஆிரண பதற்றுள்பது.  

4. உறுிப்தடுத்ப்தட்ட  தங்யகற்தாபர்கள் தட்டினில் அடங்குயார்: 
அியகு சுஃப்ான்  ஜலீல், இந்யாயணிாின் யசி 
யம்தாட்டு ிட்டிடல் ற்றும் யசி அதிிபேத்ி ிட்டிடல் 
அரப்தின் ரனர அரச்சர்; அியகு பெ டின் ஏஏ 
ல்ின், ிான்ர் பபிிகா திி அரச்சர்; அியகு 
ிபே ீசக்டி புத்ாகுல், ாய்னாந்து பபிபநவு துர 
அரச்சர்; அியகு ிபே லு ய ாாய் ிபேங்க், ிட்ாம் 
பபிபநவு துர அரச்சர்; ிபே பசாம்சித்த் இந்ாித், 
னாயா க்கள் ஜணாக குடிசின் ரகத்பாில் ற்றும் 
ர்த்க துர அரச்சர்; ிபே ிக்ம் ார், தாாளுன்ந 
உறுப்திணர், சிங்கப்பூர் தாதுகாப்பு ற்றும் பபிபநவு 
ிகாங்கள் அசு தாாளுன்ந குழுின் ரனர் ற்றும் 
சிங்கப்பூர்-இந்ிா தாாளுன்ந ட்புக் குழுின் ரனர்; 
அியகு கான் தரித், கம்யதாடிா பபிபநவு அரச்சகத்ின் 
ாின துரச் பசனாபர்; டாக்டர், AKP பாச்டன், ஆசிான் 
பசனகத்ில் சபகம் & பதபேிறுண ிகாங்களுக்காண 
துரத் ரனரச் பசனாபர் ஆகியார் ஆர். 

5. ஸ்ரீ டி.ஆர் பஜனிாங்க், ாகானாந்து பல்ர் ற்றும் னால் 
ான்காவ்னா, ியசாம் பல்ர் ஆகியார் ில்னி ட்டாம் 
உராடனின் அரச்சர்களுக்காண  அர்வு தங்யகற்கின்நணர். 

6. ிகம், அரச்சர், கல்ி ண பன்று ாட்கரபபம் 
எவ்பாபே அர்வுகளுக்பகன்று பசனிடும் இந் ில்னி 



உராடல் பன்று ாட்களுக்கு தி உள்பது இதுய பல் 
பரநாகும்.  

7. இன் ர்த்க அர்வு ஏதாில் 17 திப்ரி 2016 அன்று 
ரடபதந உள்பது,இில் ஆம்த அர்ிரண ஃதிக்கி, சி 
ற்றும் அயசாபசின் ரனர்கள் அத்துடன் பசனாபர் 
(கிக்கு), பபிபநவுத்துரந ஆகியார் ரனர 
ாங்குகின்நணர். ந்து ர்த்க சரதகள், அாது ஃதிக்கி, சி, 
அயசாபசின், AIAI ற்றும் சிசி பகால்கத்ா தின்பேம் 
கபேப்பதாபேள்கபில் அன்நாடம் எவ்பாபே ரனப்தில் எபே குழு 
ிாத்ிரண ரனர கிப்தர்;(i) கூட்டுநவு ாரிப்பு: 
உற்தத்ி ிப்பு சங்கினிகள் உபோக்குல்,(ii) ஆசிான் ற்றும் 
இந்ிாிற்கு பகா ர்த்க Blocs- RCEP ற்றும் தசிதிக் கடந் 
கூட்டு ன்ண தனணபிக்கும்?;(iii) இந்ிா ஆசிான் பதாபேபாா 
எபேங்கிரப்திரண உ உள்கட்டரப்பு ற்றும் யதண்கு 
சக்ி;(iv) ஆசிானுடன் ல்ரன ர்த்கம் ஊக்குித்ல்;எப்தீட்டு 
அனுகூனத்ிரண பனணாக பகாள்ளுல்;(v)துக்கங்கள் 
ற்றும் ண்பரநப்தடுத்ல் - பன்யாக்கி தார. 

8. 18 திப்ரி 2016 அன்று ரடபதந உள்ப அரச்சர்களுக்காண 
அர்ிரண ாண்புிகு பபிிகா அரச்சர் ிபேி 
சுஷ்ா சுாஜ் ங்க உள்பார். இந் அர்வு, இண்டு குழு 
ிாங்கபிரண பகாண்டு இபேக்கும்:(i)"இரப்பு: எபே 
தகிப்தட்ட ிர்கானத்ிற்காக பசல்லும் தார உபோக்குல்" 
ஆசிான் அரச்சர்கள் ற்றும் இந்ிாின் டகிக்கு 
ாினங்கபின் பனரச்சர்கள் தங்யகற்க உள்பணர்,(ii) 
"ஆசிான் பதாபேபாா சபகம் ற்றும் இந்ிா: திாந்ி 
ிப்பு சங்கினிகள் ற்றும் ாரிப்பு ரனகபிரண 
எபேங்கிரத்ல்"-இில் ஆசிான் ாடுகபில் இபேந்து 
திிிிகள் ரனர்கள் தங்யகற்தர். 



9. இன் கல்ி அர்வு 19 திப்ரி 2016 அன்று தாதுகாப்பு 
ஆய்வுகள் ற்றும் ஆய்வு ிறுணத்ில் ரடபதறும். தன 
யற்பூச்சு கபேப்பதாபேள்கபில் அநிஞர்கள் ற்றும் கபேத்து 
ாரிப்தாபர்கள் த்ிில் ிாங்கள் ரடபதபேம்,குநிப்தாக; (i) 
ஆசிான் ற்றும் ஆசி-தசிதிக் தாதுகாப்பு; (ii) ஆசிான்-இந்ிா 
ற்றும் பதபேங்கடல் பதாபேபாாம் இக்காற்நல்ன; (iii) ாகரிக 
இரப்புகளுக்கு புது லு அபிக்கும்; (iv) பன்யாக்கி தார: 
ஆசிாணில் இபேந்து 20 ஊடகினாபர்கள் ிகழ்ச்சிில் கனந்து 
பகாள்ப இந்ிாிற்கு தம் பசய் உள்பணர். 

புது தில்லி 

பிப்ைவரி 18, 2016 


