
 
 

 

ஆசியான் - இந்தியா உரையாடல் 

கூடட்ாண்ரையின் 25 ஆண்டுகள் 

நிரைவு குறித்த ககாண்டாடட்ை்  

ஜனவைி 28, 2017 

1. 2017 ஆம் ஆண்டு ஆசியான்-இநத்ியா இடையிலான 

உடையாைல் கூைை்ாண்டமயின் 25 வது ஆண்டு நிடைடவ 

குறிக்கும். ஆசியான் மை்றும் இநத்ியா இடையிலான ஒரு 

துடைசாை ் உடையாைல் கூைை்ாண்டம நிறுவுவதை்கான 

முடிவு  சிங்கப்பூைில் நைநத் 4 வது ஆசியான் 

உசச்ிமாநாைட்ில் 1992 ஆம் ஆண்டு ஜனவைி 28 ம் தததி 

அன்று எடுக்கப்பைை்து. அதன் பின்னை,் 1996 இல் முழு 

தபசச்ுவாைத்ட்த கூைை்ாளிகள் மை்றும் 2002 ஆண்டில் 

மாநாைட்ு கூைை்ாளி பங்காளிகள், 2012 ஆண்டில் 

மூதலாபாய பங்குதாைைக்ள் என இருதைப்பும் உைவு 

வலிடம இருநத்ு தமலும் வலிடமயுடையதாக  முன்தனறி 

வருகிைது.  

2. இநத் வைலாை்று முக்கியதத்ுவம் வாய்நத் நிகழ்விடன 

குறிப்பதை்காக, பிைதமை ் நதைநத்ிை தமாடி மை்றும்  

மாண்புமிகு ரைாைை்ிதகா ரைாவா ைய்ுரைைை்,் 

பிலிப்டபன்ஸ் ஜனாதிபதி மை்றும் 2017 ஆம் 

ஆண்டிை்கான ஆசியானிை்கான ஜனாதிபதி இருவரும் 

வாழ்தத்ு ரசய்திகடள தம் இடைதய இன்று பைிமாறி 

ரகாண்ைனை். ரவளிவிவகாை அடமசச்ை ் ஸ்ரீமதி சுஷ்மா 

சுவைாஜ் மை்றும்  மாண்புமிகு அடமசச்ை ் லு ல்ரயாங்க ்

மின், ஆசியான் ரபாதுச ் ரசயலாளரும் கூை வாழ்தத்ுச ்

ரசய்திகடள பைிமாறிக் ரகாண்ைனை.் 

3. ஐநத்ு ஆண்டுகளாக ஆசியான் உைனான நமது 

மூதலாபாய பங்காளிதத்ுவதத்ின்  முக்கியதத்ுவதத்ிடன " 

கிழக்கு சைை் ரகாள்டக", பிைதிபலிப்பதுைன் உசச்ி 

மாநாடு நிடல கூைை்ாண்டமயுைனான  நமது 15 

ஆண்டுகடளயும் இடணநத்ு காைட்ுகிைது என்படத 

ஜனாதிபதி டுயுரைைை் ் அவைக்ளுக்கு  அனுப்பிய 

ரசய்தியில் பிைதமை ் அனுசைிதத்ாை். “ அது புதிய 



உயைங்கடள அளவிை கூடும் மை்றும் நம் காலதத்ில் ஒரு 

வடையறுக்கும் கூைை்ாண்டமயாக அடமயும்” என்பதால் 

அவை,் ஆசியான் உைனான நமது ஈடுபாைட்ிடன 

ஆழப்படுதத் இநத்ியாவின் ஆவலிடன மறுபடியும் 

உறுதிப்படுதத்ினாை். 

4. இநத்ியா மை்றும் ரதன் கிழக்கு ஆசியா கைநத்  இைண்டு 

நூை்ைாண்டுகளுக்கும் தமலாக அனுபவிதத்ு வரும் 

ரநருக்கமான கலாசச்ாை, நாகைிக இடணப்புகடள 

ரபாருதத்மாக பிைதிபலிக்கும் இநத் நிடனவு ஆண்டின் 

கருப்ரபாருள் "பகிைப்பைை் மதிப்புகள், ரபாதுவான விதி” 

என்படத ரதாைைந்த்ு ரதாைைச்ச்ியான நிகழ்வுகள் நைதத் 

திைை்மிைப்பைட்ுள்ளது. அதடன ரதளிவாக்குடகயில், 

ரவளியுைவு அடமசச்ை ் தனது ரசய்தியில் இநத் 

ரகாண்ைாைை்ங்கள், அைசியல், ரபாருளாதாை, கலாசச்ாை 

மை்றும் மக்கள்-மக்கள் களங்கள் முழுதும் பைவியிருக்கும் 

என்றும் ஒரு சிைப்பு நிடனவு உசச்ி மாநாடு மை்றும் ஒரு 

நிடனவு ரவளியுைவு மநத்ிைிகள் கூைை்ம் இநத்ியாவில்  

தசைக்்கப்பைட்ுள்ளது என்று கூறினாை். கூடுதலாக, ஒரு 

இடளஞை ் உசச்ி மாநாடு, ஒரு வணிக உசச்ி, தடலடம 

நிைவ்ாக அதிகாைிகள் கருதத்ுக்களம், பிைாநத்ிய இநத்ிய 

புலம்ரபயை ்சநத்ிப்பு, காை ்தபைணி, பைதகாைை்ம் பயணம், 

மாநாடுகள், ரபாது தபாைட்ிகடள மை்றும் கலாசச்ாை 

விழாக்கள் இநத்ியாவில் அதத்ுைன் ஆசியான் 

நாடுகளிலும் நைதத் திைை்மிைப்பைட்ுள்ளன. 

5. ரவளிநாைட்ு அலுவல்கள், வைத்த்க, சுை்றுலா, விவசாயம், 

சுை்றுசச்ூழல், புதுப்பிக்கதத்க்க எைிசகத்ி மை்றும் 

ரதாடலதர்தாைைப்ு என்ை பைவலான துடைகளில் ஒரு 

உசச்ி மாநாடு மை்றும் 7 மநத்ிைிகள் மைை்தத்ிலான 

கூைை்ங்கள் உைப்ை உள்ளன என்பது என இநத்ியா மை்றும் 

ஆசியான் இடைதய இன்டைய தததியில் 30 உடையாைல் 

வழிமுடைகள் உள்ளன. 

6. இநத்ியா மை்றும் ஆசியான் ஆழமான ரபாருளாதாை 

உைவுகடள பகிைந்த்ு வருகின்ைன. ஆசியான் 

இநத்ியாவின் ரமாதத் வைத்த்கதத்ில் 10.2% பங்களிதத்ு, 

இநத்ியாவின் 4 வது ரபைிய வைத்த்க கூைை்ாளியாக 

உள்ளன. இநத்ியா ஆசியானுடைய  7வது ரபைிய வணிகப் 

பங்காளி ஆகும். உள் மை்றும் ரவளிப்புை முதலீைட்ு ஆகிய 

இைண்டிை்கும் சிங்கப்பூை ் முகக்ிய டமயமாக இருநத்ு 



ரகாண்டு இரு வழிகளிலும் முதலீைட்ுப் ரபருகர்கடுபு 

தமலும் உறுதியானதாக உள்ளன. ஜூடல 2015 ரதாைங்கி  

இைதத்ில் இருக்கும் ரபாருைக்ள், தசடவகள் மை்றும் 

முதலீைட்ில் ஆசியான்-இநத்ியா சுதநத்ிை வைத்த்க 

பகுதியின் முழு பலாபலன்கடள அறுவடை ரசய்ய 

ஆசியான் உடைய ஆதைடவ வலியுறுதத்ி தனது 

ரசய்தியில் தமாடி ரதைிவிதத்ாை். 

7. பைஸ்பை நன்டமக்காக அைசியல்-பாதுகாப்பு, ஆசியான்-

இநத்ியா மூதலாபாய ரபாருளாதாை மை்றும் சமூக-

கலாசச்ாை தூண்கள் முழுவதும் இநத்ியா எடுதத் 

அை்புதமான முயை்சிகள் குறிதத்ு அவைது வாழ்தத்ுச ்

ரசய்தியில் ஜனாதிபதி ைய்ுரைைை் ்  பாைாைட்ுக்கடள 

ரதைிவிதத்ாை.் அப்பகுதியில் அடமதி, உறுதிப்பாடு 

மை்றும் சுபீைச்ம் பைாமைிப்புகக்ாக ஆசியான்-இநத்ியா 

உைவுகளின் பங்களிப்பிடன அவை ் குறிப்பிைை்துைன் 

இநத்ியாவுைன் தமலும் வைத்த்கம் மை்றும் முதலீைட்ு 

உைவுகடள உை்சாகமாக்குவடத ஆசியான ஆவலாக 

எதிைப்ாைப்்பதாக அவை ்ரதைிவிதத்ாை். ஆசியான் உைனான 

இடணப்பிை்காக கைன் வைி ஒரு 1 பில்லியன் அரமைிக்க 

ைாலைக்ள் வடையிலாந இநத்ியாவின் அைப்ணிப்பு 

குறிதத்ும் மை்றும்  ஆசியானிை்குள் வளைச்ச்ி 

இடைரவளியிடன ஒடுக்குதலிை்கான முயை்சிகள் 

எடுதத்தை்கு தமது பாைாைட்ிடன ரதைிவிதத்ாை்.     

8. ஆசியான் மை்றும் இநத்ியா பிைாநத்ிய வளைச்ச்ி மை்றும் 

ஸ்திைதத்ன்டமக்கு இருவரும் பங்களிப்பாளைக்ளாக 

உள்ளன. திைநத் உள்ளைக்கிய, சீைான மை்றும் 

சமதத்ுவமான, ஒரு சைை்ங்கள் அடிப்படையிலான 

பிைாநத்ிய கைட்ிைக்கடல தநாக்கதத்ில் உள்ள 

ஆசியானுைன் இநத்ியா ததாதளாடு ததாள் தசைந்த்ு 

இருக்கும் என்பதடன பிைதமைின் ரசய்தி ரதளிவாக 

உறுதிபடுதத்ியது. குறிப்பாக ஆசியா-பசிபிகக்ில் 21ஆம் 

நூை்ைாண்டின் ரபாருளாதாை மை்றும் பாதுகாப்பு 

கைை்டமப்பின் வடிவம் எடுதத்ு ரகாண்டிருக்கும் 

தநைதத்ில் ஆசியானுடைய பிைாநத்ிய மை்றும் சைவ்ததச 

மன்ைங்களில் இநத்ியா ரநருக்கமாக பணியாை்ை 

விரும்புவடத ரவளியுைவு அடமசச்ை ்

உயைத்த்ிக்காைட்ினாை்.   



9. கூைை்ணியின் எதிைக்ாலம் வடையடைகள் ரதாைைப்ான 

இநத் பாைட்வ கூை ஆசியான் ரபாதுச ் ரசயலாளை ் மூலம் 

எதிரைாலிதத்து, அது மைட்ுமன்றிமைட்ுமன்றி அவை ்தனது 

ரசய்தியில் ஆசியான்(ASEAN) - இநத்ியா மூதலாபாய 

கூைட்ிடன புதிய உயைதத்ிை்கு ரகாண்டு ரசல்லும் 

பாைட்வயில் ஆசியான் இநத்ியாவுைன் ரநருக்கமாக 

பணியாை்ை இடணநத்தாகதத்ான் இருநத்து . ஆசியான் 

ஒருங்கிடணப்பு மை்றும் ஆசியான்(ASEAN)  இடணப்பு 2025 

இன் சிைப்புத ் திைை் முயை்சிடய ரசயல்படுதத்ல் உைப்ை 

ஆசியானுடைய  சமூக கைட்ிை முயை்சிகளுக்கு அவை ்

இநத்ியாவின் ரதாைைந்த் ஆதைவிடன ஆவலுைன் 

எதிைப்ாைப்்பதாக கூறினாை்.  

10. வாழ்தத்ுச ் ரசய்திகளின் முழு உடைகள் இதன் கீழ் 

உள்ளன: 

i. இநத்ிய பிைதமை,் மாண்புமிகு ரைாைை்ிதகா ரைாவா 

ைய்ுரைைை்,் பிலிப்டபன்ஸ் மை்றும் ஆசியான் நாை்காலி 

2017 ஜனாதிபதிக்கு அனுப்பிய வாழ்தத்ுச ்ரசய்தி. 

ii. மாண்புமிகு ரைாைை்ிதகா ரைாவா ைய்ுரைைை்,் 

பிலிப்டபன்ஸ் மை்றும் ஆசியான் நாை்காலி 2017 இன் 

ஜனாதிபதி பிைதமை ் நதைநத்ிை தமாடி அவைக்ளுக்கு 

அனுப்பிய  வாழ்தத்ுச ்ரசய்தி. 

iii. ஸ்ரீமதி சுஷ்மா சுவைாஜ், இநத்ிய ரவளிவிவகாை 

அடமசச்ை ் மாண்புமிகு லு லுரவாங்க் மின், ஆசியான் 

ரபாது  ரசயலாளருக்கு அனுப்பிய வாழ்தத்ு ரசய்தி.   

iv.  மாண்புமிகு லு லுரவாங்க் மின், ஆசியான் ரபாதுச ்

ரசயலாளை,் ஸ்ரீமதி சுஷ்மா சுவைாஜ், இநத்ிய 

ரவளிவிவகாை அடமசச்ை ் அவைக்ளுக்கு அனுப்பிய 

வாழ்தத்ு ரசய்தி. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பிரதம மந்திரி 

புது டில்லி : ஜனவரி 12 , 2017 

அதி மேதகு, 

 

ஆசியான் அடிதத்ளே் நிறுவப்படட்ு 50 வது ஆண்டு நிறைவு 

விழாறவ முன்னிடட்ு என் ேனோரந்த் வாழ்தத்ுக்கறள தயவு 

செய்து ஏை்றுகச்காள்ளுங்கள். நான் இநத் வரலாை்று றேல்கல் 

சதாடரப்ாக  அறனதத்ு உறுப்பு நாடுகளுக்குே் என் 

பாராடட்ுக்கறள நீடட்ிக்க விருே்புகிமைன். 

 

2017 ஆே் ஆண்டு ஆசியான்-இநத்ியா உறரயாடல் 

கூடட்ுணரவ்ின் 25 வது ஆண்டு நிறைறவ குறிக்குே், ேை்றுே் 

உங்கள் அதி மேதகு ேை்றுே் ஆசியான் உறுப்பு நாடுகளின் 

எல்லா ோநில ேை்றுே் அரசு தறலவரக்ள், ேை்றுே் எல்லா ஆசிய 

நாடுகளின் ேக்களுக்குே், இநத் முக்கியோன நிகழ்வின் மபாது 

நான் என் இதோன வாழ்தத்ுக்கள் ேை்றுே் வாழ்தத்ுக்கள் 

சதரிவிப்பதை்கு இநத் வாய்ப்றப பயன்படுதத்ிக் சகாள்கிமைன்.  

 

அதிமேதகு, ஆயிரே் ஆண்டுகளாக பராேரிக்கப்படட் 

வலுவான ேக்கள் முதல் ேக்கள் சதாடரப்ுகளிறன 

அடிதத்ளோக சகாண்டு பாரே்பரியே், பண்பாடு 

ஆகியவை்றில் நேது பகிரப்படட் கடட்ுகள் 

கடட்ப்படட்ுள்ளது.இதை்கு இணங்கிதான், பரஸ்பர ஒதத்ுறழப்பு, 

அறேதி, முன்மனை்ைே் ேை்றுே் செழிப்பு மூலே் 

வறரயறுக்கப்படட் நேது ஓருங்கிறணநத் முயை்சி அல்லது 

பகிரப்படட் எதிரக்ாலதத்ிறன பிரதிபலிக்குே் வறகயில் 

“பகிரப்படட் ேதிப்புகள், சபாதுவான விதி" என்கிை 

கருப்சபாருள் இநத் 25 ஆண்டுகள் சகாண்டாடட்தத்ிை்கு மதரவ்ு 

செய்யப்படட்ுள்ளது.  

 

இநத்ியாவின் " கிழக்கு ெடட் சகாள்றக", நாே் ஐநத்ு 

ஆண்டுகளாக ேை்றுே் உெச்ி ோநாடு-நிறல கூடட்ுணரவ்ில் 15 

ஆண்டுகள் இறணநத்ு குறிக்குே் ஆசியான் உடன் 

சகாண்டுள்ள  மூமலாபாய கூடட்ுைவின் முக்கியதத்ுவதற்த 

காடட்ுே் ஒரு பிரதிபலிப்பாகுே். ஆசியான் ெமூகதத்ிறன ஒரு 



வருடே் சவை்றிகரோக முடிதத்தை்கு ஆசியான் உறுப்பு 

நாடுகளுக்கு நான் வாழ்தத்ு சதரிவிப்பதுடன் ஆசியான் விஷன் 

2025 எடட்ுவதை்கான முயை்சிக்கு இநத்ியாவின் உதவிறய 

உறுதிபடுதத்ுகிமைன். 

 

அப்பகுதியில் அறேதி, உறுதிப்பாடு ேை்றுே் சுபீடெ் 

ஆதரவாளராக ஆசியானின் பங்கு உயரவ்ாக இருப்பறத 

இநத்ியா சபரிதுே் ேதிப்பதுடன், பிராநத்ிய விவகாரங்களில் 

ஆசியானுறடய றேயப்புள்ளிக்கன அதன் ஆதரறவ 

வலியுறுதத்ியது. திைநத் உள்ளடக்கிய, சீரான ேை்றுே் 

மநரற்ேயாக உள்ள ெடட்ங்கள் அடிப்பறடயிலான பிராநத்ிய 

கடட்ிடக்கறலயின் மநாக்கதத்ில் நாே் ஆசியானுடன் 

மதாளுடன மதாள் மெரந்த்ு நிை்கிமைாே். 

 

நேது சபாருளாதார கூடட்ாண்றே இயங்குநிறலயில் உள்ளது 

ேை்றுே்  சபாருடக்ள், மெறவகள் ேை்றுே் முதலீடட்ில் ஆசியான் 

(ASEAN) - இநத்ியா தறடயை்ை வரத்த்க பகுதியில் அதன் முழு 

பலாபலன்கறள அறுவறட செய்ய ஆசியானிை்கு முழு ஆதரவு 

தருோறு நான் மகடட்ுகச்காள்கிமைன் . சபாருடக்ள், மெறவகள் 

ேை்றுே் முதலீடட்ில் ெே குறிக்மகாளுடன், நாே் ஒரு 

உள்ளடக்கிய விரிவான, சீரான ேை்றுே் பரஸ்பர நன்றே 

ஒப்பநத்ே் அறடய முடியுே் என்ைால் பிராநத்ிய சபாருளாதார 

கூடட்ாண்றே மேலுே் நே் பகுதியில் ஒதத்ுறழப்பு ேை்றுே் 

சபாருளாதார ஒருங்கிறணப்பிறண பலப்படுதத்ுே். 

 

அதிமேதகு, மீண்டுே் ஈடுபாடட்ுறடய மூன்று தூண்கள்  

முழுவதுே், ஆசியானுடனான நே் ஈடுபாடட்ிறன ஆழப்படுதத் 

எங்களது ஆறெயிறன மீண்டுே் உறுதிபடுதத் நான் இநத் 

வாய்ப்பிறன பயன்படுதத்ிக் சகாள்கிமைன், ஏசனனில் அது 

புதிய உயரங்கறள எடட்ுவதுடன் ேை்றுே் நேது முறை 

கூடட்ாண்றேயிறனயுே்  வறரயறுக்குே் . 

 

 

அதிமேதகு,தயவுசெய்து என் உயரந்த் கரிெறன 

உதத்ரவாததத்ிறன ஏை்றுகச்காள்ளவுே். 

 

 

 

 

 

 

(நரரன்திர ரமோடி) 

 

மோண்புமிகு திரு ரரோடர்ிர ோ ஆர ்டுயுரடரட் ், 



பிலிப்பபன்ஸ் ஜனோதிபதி 

மணிலோ 



 

 

 

 

 

 

மலகனன் அரண்மனன 

மணிலா 

பிரதம மந்திரி 

 

மாண்புமிகு ரராடர்ிககா ரராவா டய்ுரடரட்,் 

பிலிப்னபன்ஸ் ஜனாதிபதி 

மற்றும் 

ஆசியானிற்கான ஜனாதிபதி அவரக்ள்  

ஆசியான்-இந்தியா உனரயாடல் உறவுளின் 25 வது ஆண்டு 

விழாவில் இந்திய குடியரசின் பிரதமர ்மாண்புமிகு 

நகரன்திர கமாடி அவரக்ளுக்கு அனுப்பிய  

வாழ்த்து ரெய்தி 

 

 

தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் (ஆசியான்) ெலைவர ் என்ற 

முலறயிலும் மற்றும் உறுப்பினர ் நாடுகள் சாரப்ாகவும், 

ஆசியான் - இநத்ியா உலரயாடை் உறவுகள் ஸ்ொபனெத்ின் 

25வது ஆண்டு விழாலவ முன்னிடட்ு இநத்ிய குடியரசின் அரசு 

மற்றும் மக்களுக்கு எங்கள் வாழ்ெத்ுக்களிலன 

தெரிவிப்பதிை் எனக்கு  ெனிப்படட் மரியாலெ உள்ளது. 

 

1992 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 28 அன்று ஆசியான்-இநத்ியா துலற 

சாரந்ெ் உலரயாடை் கூடட்ாண்லம ஒன்றிலணநெ்து 

தொடங்கி, பரஸ்பர நன்லமக்காக அரசியை்-பாதுகாப்பு, 

தபாருளாொர, மற்றும் சமூக-கைாசச்ார தூண்கள் முழுவதும் 

அற்புெமான முன்முயற்சிகளிை் கூடட்ாளியாக இருநத்ு நாம் 

ஒரு மூலைாபாய நிலைக்கு இநெ் உறவிலன தகாண்டு 

தசன்றுள்லளாம்.  கடநெ் 5 ஆண்டுகளிை், ஆசியான்-இநத்ியா 

உலரயாடை் உறவுகள் அநெ்ப்பகுதியிை் அலமதி, 

ஸ்திரெெ்ன்லம மற்றும்   தசழுலமயும் பராமரிக்க தபரும் 

பங்கு தசய்துள்ளன. 

 

ஆசியான்-இநத்ியா உசச்ி மாநாடு, கிழக்கு ஆசிய 

உசச்ிமாநாடு (EAS), ஆசியான்-இநத்ியா லபாஸ்ட ் தொகுதி 

கூடட்ம் (பிஎம்சி), ஆசியான் பிராநத்ிய அரங்கு (ARF) மற்றும் 



பிற மூெெ் அதிகாரி கூடட்ங்கள் உடப்ட பை்லவறு ஆசியான் 

ெலைலமயிைான இயக்கவியை்களிை் இநத்ியாவின் தீவிர 

ஈடுபாடு மூைம் ஆசியான் மற்றும் இநத்ியா லமலும் ெங்கள் 

ஒெத்ுலழப்பு, கூடட்ுணரவ்ு, பரஸ்பர நம்பிக்லக ஆகியவற்லற  

பைப்படுெத்ி உள்ளன. 8 அக்லடாபர ் 2003 அன்று தென்கிழக்கு 

ஆசியாவிை் ஒற்றுலம மற்றும் ஒெத்ுலழப்பு 

உடன்படிக்லகயிை் (TAC) இநத்ியா இலணநெ்து தொடரந்த்ு, 

பிராநத்ியெத்ிை் அலமதி மற்றும் ஸ்திரெெ்ன்லமக்காகவும் 

மற்றும் ஆசியான் உறுப்பு நாடுகளுடன் நடப்ு உறவுகள் 

வளரச்ச்ிக்காகவும் அென் வலுவான அரப்்பணிப்பிலன 

இநத்ியா நிரூபணம் தசய்ெது. 

 

தபாருளாொர ஒெத்ுலழப்பிை், ஆசியானின் பெத்ு வரெ்ெ்க 

கூடட்ாளிகளிை் ஒன்றாக இநத்ியா உள்ளது. நாம், லநரடி 

முெலீடு மூைம் வரெ்ெ்கம் மற்றும் முெலீடட்ு உறவுகலள 

லமலும் உற்சாகமலடய தசய்யவும் மற்றும் தபாருடக்ள் 

மற்றும் லசலவகளிை் இன்னும் வலுவான வரெ்ெ்கெல்ெ  

எதிரல்நாக்குகிலறாம். நமது ஆசியான்-இநத்ியா சுெநத்ிர 

வரெ்ெ்க ஒப்பநெ்ம், அெத்ுடன் பிராநத்ிய பரநெ் தபாருளாொர 

ஒெத்ுலழப்பு மூைம் இெற்கு அதிக சாெத்ியம் உள்ளது. 

ஆசியான் இலணப்பு திடட்ங்களுக்கு கடன் உெவி ஒரு 1 

பிை்லியன் அதமரிக்க டாைரக்ள் வலர அளிெெ்  இநத்ியாவின் 

அரப்்பணிப்லப பாராடட்ுவதுடன் அப்தபாறிமுலறலய 

பயன்படுெத்ிக ் தகாள்ள புைனுணரவ்ு வளரச்ச்ிக்காக 

காெத்ிருக்கிலறாம். ஆசியான் ஒருங்கிலணப்பு முயற்சி (IAI) 

கீழ் பை்லவறு திறன் கடட்ிடம் திடட்ங்கள் மூைம் ஆசியான் 

உறுப்பினர ் நாடுகள் இலடதய மற்றும் அெனுள் 

இலடதவளிகலள ஒடுக்குவெற்காக ஆசியான் 

முயற்சிகளுக்கு இநத்ியாவின் ஆெரவிலன நாம் 

வரலவற்அதுடன் இது சம்பநெ்மாக இநத்ியாவின் தொடரந்ெ் 

அரப்்பணிப்பிலன நாம் எதிரல்நாக்குகிலறாம். 

 

ஆண்டாநத்ிர திை்லி லபசச்ுவாரெ்ல்ெ மூைம் ஆசியான்-

இநத்ியா மக்கள்-முெை்-மக்கள் உறவுகள்; ஆசியான்-இநத்ியா 

மாணவர ் பரிமாற்ற நிகழ்சச்ிகள்; ஆசியான் 

மாணவரக்ளுக்காக இநத்ியாவின் உெவிெத்ொலக 

திடட்ங்கள்; ஆசியான் இராஜெநத்ிரிகளுக்கான சிறப்பு 

தொடரல்காலவ; ஆசியான்-இநத்ியா இளம் விவசாயிகள் 

பரிமாற்ற திடட்ம்; ஆசியான்-இநத்ியா ஊடகங்கள் பரிமாற்ற 

திடட்ம்;மற்றும் ஆசியான்-இநத்ியா சிநெ்லனக்குழுக்களின் 

பிலணப்பிலன பைப்படுெத்ுவலெ வலுப்படுெத்ுவெற்கான  

இநத்ியாவின் அரப்்பணிப்லப நாம் பாரடட்ுகிலறாம். லமலும் 



ஒெத்ுலழப்லப வலுப்படுெத்ுவெற்காக, ஆசியான்-இநத்ியா 

லமயம் நிறுவுெை் மற்றும் விலரவிை் தசயற்படுெத்ுவெற்காக 

இநத்ியாவின் ஆெரவிலனயும்  நாம் பாராடட்ுகிலறாம். 

 

ஆசியான் உறுப்பு நாடுகளுடன் அென் வரைாற்று மற்றும் 

கைாசச்ார உறவுகலள நன்கறிநெ்வனாக மற்றும் அலமதி, 

பாதுகாப்பு, முன்லனற்றம், மற்றும் பகிரப்படட் தசழிப்பு என 

தபாதுவான இைக்லக நிலறலவற்றுவதிை் வளரும் 

பங்களிப்பிலன கருெத்ிை் தகாண்டு,  ஆசியான் வரும் 

ஆண்டுகளிை் இநத்ியாவுடன் லமலும் ஆக்கபூரவ்மான ஓரு 

கூடட்ாண்லமயிலன வரலவற்கிறது. ஆசியான் சமூக விஷன் 

2025 அலடயப்படுவெற்கு பங்களிப்புக்காக, ஆசியான்-

இநத்ியா மூலைாபாய கூடட்ிலன வலுப்படுெெ் நாம் 

எதிரல்நாக்குகிலறாம். 

 

 

ெயவு தசய்து, மாண்புமிகு அவரக்லள, நம் நாடு, மக்கள் நைன், 

மற்றும் பகுதிக்காக நாம் முன்லனாக்கி பரநெ் ஆசியான்-

இநத்ியா இலடயிைான ஈடுபாடல்ட  எை்ைா மடட்ங்களிலும் 

பரப்ப நாம் முன்லனாக்கி தசை்லகயிை் என் உயரந்ெ் 

கரிசலனயின்  உெெ்ரவாெெல்ெ  நீங்கள் ஏற்றுகத்காள்ள 

லவண்டும். 

 

 

 

 

        

 

ரராடர்ிககா ரராவ 

டய்ுரடரட் ்



 

சுஷ்மா ஸ்வராஜ் 

 

28 ஜனவரி,2017 

 

அதிமமதகு, 

 

 

ஆசியான்-இநத்ியா உரையாடல் கூடட்ாண்ரையின் 25 வது 

ஆண்டு விழாரவ முன்னிடட்ு, நான் உங்களுக்குை், அரனதத்ு 

வவளியுறவு ைநத்ிைிகள் ைற்றுை்  ஆசியான் உறுப்பு நாடுகளின் 

ைக்களுக்குை் உங்கள் மூலை், என் இதைான வாழ்தத்ுக்கள் 

ைற்றுை் ைகிழ்சச்ியிரன வதைிவிக்க விருை்புகிறறன். 

 

நான் ஆசியாநுரடய 50 வது ஆண்டு நிரறவுநாள் நடக்குை் 

இநத் முக்கியைான றநைதத்ில் அரனதத்ு ஆசியான் உறுப்பு 

நாடுகளுக்குை் எனது வாழ்தத்ிரன வதைிவிக்க இநத் 

வாய்ப்பிரன எடுதத்ுகவ்காள்ள விருை்புகிறறன். 

 

அதி றைதகு, ஆசியான்-இநத்ிய உரையாடல் கூடட்ுணைவ்ின் 

வவள்ளி ஆண்டுவிழா வகாண்டாடட்ங்களுக்கான , "பகிைப்படட் 

ைதிப்புகள், வபாது எதிைக்ாலை்",என்கிற கருப்வபாருள், இைண்டு 

நூற்றாண்டுகளாக கடட்ப்படட்ுள்ளது. நாகைிக ைற்றுை் 

கலாசச்ாை உறவுகவகாண்டு இநத்ியா ைற்றுை் ஆசியான் 

நாடுகளுக்குை் இரடறய கடட்ப்படட்ுள்ளதுகடட்ப்படட்ுள்ளது. 

ஜகாைத்ாவில் உள்ள ஆசியான்-இநத்ியா கலாசச்ாை ைற்றுை் 

நாகைிக இரணப்புகள் மீதான 2 வது சைவ்றதச ைாநாடு, இநத் 

சாதரன இலக்ரகக் குறிக்க முதல் நிகழ்வாக அரைநத்து 

மிகவுை் வபாருதத்ைாக இருக்கிறது. 

 

வவளியுறவு துறற 

இந்தியா 



நைது உறவில் இநத் வைலாற்று இலக்கிரன குறிப்பதற்காக 

இநத்ியா ைற்றுை் ஆசியான் உறுப்பு நாடுகள் முழுவதிலுை் 

இநத் ஆண்டு முழுவதுை் வபருை் எண்ணிக்ரகயிலான 

பலவரகயான ைக்கள்-ைகக்ள் களை் , அைசியல், வபாருளாதாை, 

ைற்றுை் கலாசச்ாை நிகழ்வுகள் நரடவபறுை். இதில் ஒரு சிறப்பு 

நிரனவு உசச்ி ைாநாடு ைற்றுை் இநத்ியாவில் வவளியுறவு 

ைநத்ிைிகளுக்கான ஒரு நிரனவு கூடட்முை் அடங்குை். 

கூடுதலாக, ஒரு இரளஞை ் உசச்ி ைாநாடு, ஒரு வணிக உசச்ி 

ைாநாடு, தரலரை நிைவ்ாக அதிகாைிகள் கருதத்ுக்களை், 

பிைாநத்ிய இநத்ிய புலை் வபயைந்த்வைக்ள் சநத்ிப்பு, காை ்

றபைணி, படறகாடட் பயணை், ைாநாடுகள், வபாது றபாடட்ிகள் 

ைற்றுை் கலாசச்ாை றபாடட்ிகள் ைற்றுை் கலாசச்ாை விழாக்கள் 

ஆகியரவயுை் திடட்மிடப்படட்ுள்ளன. நைது ஆசியான் (ASEAN) 

பங்காளிகளின் ஆதைவுடன், நாை் இநத் நிகழ்விரன நிரனவு 

கூறுை் வரகயில் ஒரு வபருை் வவற்றி அரடய வசய்ய முடியுை் 

என்று நான் நை்புகிறறன். 

 

அதி றைதகு, ஆசியான் இநத்ியா திடட் வசயலானது அரைதி, 

முன்றனற்றை் ைற்றுை் பகிைவ்ு வசழிப்பிற்காக எைது 

பங்காண்ரைரய உறுதி வசய்துவகாள்ள நன்றாக 

பணியாற்றியுள்ளது. 2016-2020 தற்றபாரதய வசயல் 

திடட்தத்ிரன திறை்பட வசயற்படுதத்ுவதன் மூலை், ஆசியான்-

இநத்ியா மூறலாபாய முழு திறரன உணைவ்தற்காக எைது 

அைசியல்-பாதுகாப்பு, வபாருளாதாை ைற்றுை் சமூக-கலாசச்ாை 

ஈடுபாடட்ிரன தைைாக ஆழப்படுதத்வுை் 

விைிவுபடுதத்வரதயுை் றநாக்கி பணியாற்றலாை். 

 

குறிப்பாக ஆசியா-பசிபிக்கில் 21 ஆை் நூற்றாண்டின் 

வபாருளாதாை ைற்றுை் பாதுகாப்பு கடட்ரைப்பு வடிவை் 

எடுக்குை் இநத் தருணதத்ில் பைஸ்பை நலன் சாைந்த் ைற்றுை் 

பிைசச்ிரனகள் மீது,  பிைாநத்ிய ைற்றுை் சைவ்றதச 

தளங்களில்,ஆசியாநுடன் வநருக்கைாக பணியிரன வதாடை 

எங்களுகக்ான ஆவலிரன நான் உறுதி வசய்ய இநத் 

வாய்ப்பிரன பயன்படுதத்ிக் வகாள்கிறறன்.  

 

அதி றைதகு, கடநத் 25 ஆண்டுகளில் ஆசியான் ைற்றுை் இநத்ியா 

இரடறய றபசச்ுவாைத்ர்த உறரவ வலுப்படுதத்ுவதற்காக 

ஆசியான் வசயலகதத்ின் மூலை் வழங்கப்படுை் நிரலயான 

ஆதைவு குறிதத்ு நான் வபைிதுை் பாைாடட்ுகிறறன். நைது 



மூறலாபாய கூடட்ாண்ரையிரன உயை ் றகாளப் பாரதயில் 

எடுதத்ுசவ்சல்ல, தங்களுடன் ைற்றுை் ஆசியான் உறுப்பு 

நாடுகளில் உள்ள என் அதிகாைிகளுடன் பணி வசய்ய நான் 

எதிைற்நாக்கி  இருக்கிறறன். 

 

அதிறைதகு, தயவு வசய்து என் உயைந்த் கைிசரனயின் 

உதத்ைவாததத்ிரன ஏற்றுகவ்காள்ளுங்கள்.  

 

 

 

 

        ( சுஷ்மா ஸ்வராஜ்)  

 

 

திரு.லி லுவாங் மின், 

வ ாது வெயலாளர,் 

வதன்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளின் கூடட்றம ்பு, 

ஆசியான் வெயலகம், 

ஜகாரத்ா, இந்மதாமனஷியா. 
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அதிமேதகு சுஷ்ோ சுவராஜ் 

வெளிவிெகார அமைசச்ர ்

இநத்ிய குடியரசு 

புது தில்லி 

 

 

 

அதிமைதகு, 

 

ஆசியான்-இநத்ியா உமரயாடல் உறவுகளின் 25 ெது ஆண்டு 

நிமறமெ முன்னிடட்ு, வதன்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் 

சங்கதத்ின் சாரப்ாக, இநத்ிய குடியரசின் அரசு ைற்றுை் 

ைக்களுக்கு எனது பாரடட்ுக்கள் ைற்றுை் ொழ்தத்ுக்கமள 

வதரிவிக்கிமறன்.  

 

அரசியல் பாதுகாப்பு, வபாருளாதார, ைற்றுை் சமூக-கலாசச்ார 

ஒதத்ுமழப்பு பகுதிகளில் ஒரு பரநத் ெரை்மப ஈடுவசய்ய அது 

வதாடங்கிய 1992 ஆை் ஆண்டு வதாடங்கி, ஆசியான்-இநத்ியா 

உறவுகள் கணிசைான அளவு முன்மனற்றை் ைற்றுை் 

விரிொக்கை் வபற்றுள்ளது.  

 

ஆசியான்-இநத்ியா உறவுகளால் பகிரப்படட்ுள்ள மூமலாபாய 

பாரம்ெ ைற்றுை் மைல்கல்லாக  அப்பகுதியில் அமைதி, 

ஸ்திரதத்ன்மை, ைற்றுை், கூடட்ுறமெயுை் மைை்படுதத்ிட நைது 

கூடட்ு அரப்்பணிப்பு , ஆசியான் தமலமையிலான பிராநத்ிய 

ெழிமுமறகளில் இநத்ியாவின் வசயலிலுள்ள பங்கு ைற்றுை் 

மநரை்மற பங்களிப்புகள் உடப்ட உருொகி ெருை் பிராநத்ிய 

கடட்ிடக்கமலயில் வதன் கிழக்கு ஆசியாவில் ஒற்றுமை 

ததன்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளின் கூடட்மேப்பு 

தபாது தெயலாளர ்



ைற்றுை் ஒதத்ுமழப்பு உடன்படிக்மகயில் இநத்ியாவின் 

ஆரை்பகால அணுக்கதத்ிமன ைற்றுை் ஆசியான் 

மையப்படுதத்லில் இநத்ியாவின் ெலுொன ஆதரமெ நன்கு 

நிரூபணை் ஆகியுள்ளது. 

 

ஆசியான்-இநத்ியா சுதநத்ிர ெரத்த்க பகுதி நிறுவியது முதல், 

இருபுறமுை் ெரத்த்கமுை், முதலீடம்டயுை் அதிகரிக்க பரநத் 

சாதத்ியங்கள் உள்ளது. வபாருடக்ள் ஓப்பநத்தத்ில் நடநத்ுெருை்  

ஆசியான்-இநத்ிய ெரத்த்க ைதிப்பாய்வு எதிரக்ாலதத்ில் இரு 

அணிகளுக்கு இமடமய இன்னுை் ெலுொன ெரத்த்கதத்ிற்கு 

ெழி ெகுக்குை் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. ைனித ெள 

மைை்பாடு, அறிவியல் ைற்றுை் வதாழில்நுடப்ை், ைக்கள்-ைக்கள் 

வதாடரப்ுகள், மபாக்குெரதத்ு ைற்றுை் உள்கடட்மைப்பு, சிறிய 

ைற்றுை் நடுதத்ர நிறுெனங்கள், சுற்றுலா, தகெல் ைற்றுை் 

வதாடரப்ாடல் வதாழில்நுடப்தத்ின், விெசாயை், உணவு 

பாதுகாப்பு, காலநிமல ைாற்றை், ஆற்றல், கலாசச்ாரை் ைற்றுை் 

கமல, ைற்றுை் ஆசியான் ஒருங்கிமணப்பு முயற்சிமய 

வசயல்படுதத்ல் ஆகியெற்றில் ஆசியான் ைற்றுை் இநத்ியா 

ஒதத்ுமழப்பிற்கான ைற்ற பகுதிகளில் கணிசைான 

முன்மனற்றதம்த வபற்றுள்ளது.  

 

 

 

ெருடாநத்ிர ஆசியான்-இநத்ியா ைாணெரக்ள் பரிைாற்ற 

திடட்ை், ஆசியான் தநத்ிரிகளுக்கான சிறப்பு ஆய்வு, ைற்றுை் 

தில்லி உமரயாடலிமன வசயல்படுதத் ைற்றுை் அதத்ுடன் 

நடநத்ு வகாண்டிருக்குை் ஆசியான்-இநத்ியா கலாசச்ார 

ைற்றுை் நாகரிக இமணப்புகள், ஆசியான்-இநத்ியா ஊடக 

பரிைாற்ற திடட்ை், ஆசியான்-இநத்ியா இளை் விெசாயி 

பரிைாற்ற திடட்ை் ைற்றுை் ஆசியான்-இநத்ியா சிநத்மன 

குழுக்களின் பிமணப்பு ஆகியமெ ஆசியான் ைற்றுை் 

இநத்ியா ைக்களிமடமய பரஸ்பர புரிதல் ைற்றுை் நடப்ிமன 

அதிகரிக்க நைது வதாடர ் முயற்சிகளின் 

எடுதத்ுக்காடட்ுகளாக உள்ளன. சைாதானை், முன்மனற்றை் 

ைற்றுை் பகிரப்படட் வசழிப்பு (2010-15) ஆகியெற்றிற்காக  

ஆசியான்-இநத்ியா கூடட்ாண்மையிமன வசயல்படுதத், 

ஆசியான்-இநத்ியா அதிரடி திடட்ை் வெற்றிகரைாக 

முடிநத்மத வதாடரந்த்ு மைலுை் நைது உறவிமன 

முன்வனடுக்க பின்மதான்றல் 2016-2020 அதிரடி திடட்தத்ிமன 

திறை்பட வசயல்படுதத் கடமைபடட்ுள்மளாை்.  



 

ஆசியான்-இநத்ியா உறவுகள் ஒரு கால் நூற்றாண்டுக்குை் 

மைலாக இருப்பமத வகாண்டாடுை் இநத் மநரதத்ில், எைது 

வநருங்கிய பங்கீடட்ு எண்ணதத்ில், பிராநத்ிய ைற்றுை் 

சரெ்மதச அமைதி, உறுதிப்பாடு ைற்றுை் சுபீடச்ை் 

ஆகியெற்மற கணக்கில் வகாண்டு, ஆசியான்-இநத்ியா 

மூமலாபாய கூடட்ிமன புதிய உயரதத்ுக்கு வகாண்டு 

வசல்லுை் ஒரு பாரம்ெயில் ஆசியான் இநத்ியாவுடன் 

வநருக்கைாக பணிவசய்ய உறுதி பூண்டுள்ளது,இதற்காக 

ஆசியான் ஒருங்கிமணப்பு (IAI) பணி திடட்ை் III ைற்றுை் 

ஆசியான்(ASEAN)  இமணப்பு 2025 ஆை் சிறப்பு திடட்ை் 

ஆகியெற்மற நமடமுமறபடுதத் முன்முயற்சிகளில் 

ஆசியான் சமூக கடட்ிட முயற்சிகளில் இநத்ியா தங்களின் 

வதாடரந்த்ு ஆதரவிமன எதிரம்நாக்குகிமறாை். 

 

அதிமைதகு,தயவு வசய்து, என் உயரந்த் கருதத்ில் 

புதுப்பிக்கப்படட் உதத்ரொதங்கமள ஏற்றுகவ்காள்ளுங்கள்! 

 

 

 

 

 

லு லுவாங் மின் 
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