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ആസിയാന്-ഇന്ത� ത്രന്ത്രപധാന പങ്കാളിത്തെത്ത കൂടുതല് 

ശക്തിെപ്പടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ�േത്താെട  നടത്തുന്ന  

ആസിയാന്- ഇന്ത� ബന്ധങ്ങളിെല എല�ാ േമഖലകളിേലക്കും 

െവളിച്ചം വീശുവാന് സഹായിക്കുന്ന ്രപ്രകിയയിെല വാര്ഷിക 1,5 

സംഭാഷണമാണ്� െഡല്ഹി ഡയേലാഗ്.  

   
െഡല്ഹി ഡയേലാഗ് ഏഴാമത് എഡിഷന് മാര്ച്ച് 11, 12 , 2015 നു 
ന�ൂെഡല്ഹിയിെല ഒബാേറായ് േഹാട്ടല്, ഐഡി എസ് എ 

എന്നിവിടങ്ങളില് നടക്കും. രാ്രഷ്ടീയ േനതാക്കള്, നയനിര്മാതാക്കള് 

, ഉന്നത ഉേദ�ാഗസ്ഥര്, നയത്രന്ത ്രപതിനിധികള് , ചിന്തകര്, 

പണ്ഡിതര് എന്നിവര് ഇരുഭാഗങ്ങളില് നിന്നുമായി രണ്ടു ദിവസം 

നീള�ന്ന ചര്ച്ചകളില് പെങ്കടുക്കും.  

 
 
ഇന്സ്റ്റിറ്റ�ൂട് ഓഫ് ഡിഫന്സ് സ്റ്റഡീസ് ആന്ഡ് അനാലിസിസിന്െറ 

(ഐഡിഎസ്എ) യും  െഫഡേറഷന് ഓഫ് ഇന്ത�ന് േചംബര് ഓഫ് 

െകാേമഴ്സ് ആന്ഡ് ഇന്ഡസ്്രടി (ഫിക്കി),  ഇന്ത�ന് െകൗണ്�സില് 

ഓഫ് േവള്ഡ് അഫേയഴ്സ് ( ഐസിഡ��ുഎ), ഇന്സ്റ്റിറ്റ�ൂട്ട് ഓഫ് 

െസൗത്ത് ഏഷ�ന് സ്റ്റഡീസ്, സിംഗപ്പ�ര് (ഐഎസ്എഎസ് ) , 

ആസിയാന്-ഇന്ത� െസന്റര് , ന�ൂെഡല്ഹി , ദി എേക്കാേണാമിക് 

റിസര്ച്ച് ഇന്സ്റ്റിറ്റ�ൂട് ഓഫ് ആസിയാന് ആന്ഡ് ഈസ്റ്റ് ഏഷ� 

(ഏറിയ),ജാകര്ത്ത, ദി ഇന്സ്റ്റിറ്റ�ൂട്ട് ഓഫ് െസക�ൂരിറ്റി ആന്ഡ് 

ഇന്റര്നാഷണല് സ്റ്റഡീസ്, തായ് ലാന്ഡ് , ഇന്ത�ന് െകൗണ്�സില് 

േഫാര് റിസര്ച്ച് ഓണ്� ഇന്റര്നാഷണല് ഏകാേണാമിക് 



റിേലഷന്സ് (ഐസിആര്ഐ ഇ ആര് ) പിന്തുണേയാെട , ദി 
േകാണ്�െഫഡേറഷന് ഓഫ് ഇന്ത�ന് ഇന്ഡസ്്രടി (സി ഐ ഐ ) , ദി 
അേസാസിേയറ്റഡ് േചംേബഴ്സ് ഓഫ് മ്േകാേമഴ്സ് ആന്ഡ് 

ഇന്ഡസ്്രടി ഓഫ് ഇന്ത� (അേസാച്ചം) , ഓള് ഇന്ത� 

അേസാസിേയഷന് ഓഫ് ഇന്ഡസ്്രടീസ് (എഐഎഐ ), മുംൈബ, 

ഇന്ത�ന് േചംബര് ഓഫ് െകാേമഴ്സ് (ഐ സിസി ), െകാല്ക്കത്ത 

എന്നിവയുെട പങ്കാളിത്തേത്താെട േക്രന്ദ വിേദശകാര� മ്രന്താലയം , 

ഗവണ്�െമന്റ്� ഓഫ് ഇന്ത� ആണ്� ഡിഡി ഏഴു സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.   

  
ഈ വര്ഷെത്ത സേമ്മളന ആശയം ' ആസിയാന്- ഇന്ത� : 2015 

അജണ്ട അനന്തര രൂപെപ്പടുത്തല് എന്നതാണു .   െഡല്ഹി 
സംഭാഷണം ഏഴു മൂന്നു സേമ്മളനം ആയാണ്� വിഭജിച്ചിട്ട�ള്ളത് - 

ഉദ്ഘാടനം, വ�ാപാരം, അക്കാദമിക് . ഉദ്ഘാടന സേമ്മളനം മാര്ച്ച് 
11 , 2015നു േക്രന്ദ വിേദശകാര� മ്രന്തി നിര്വഹിക്കും . വിേദശകാര� 

മ്രന്തി ്രപധാന ്രപഭാഷണം നടത്തും.  

 
 പെങ്കടുക്കുെമന്ന് ഉറപ്പ് നല്കിയവര് :  തായ് ലാന്ഡ് ഉപ ്രപധാന 

മ്രന്തിയും വിേദശകാര�മ്രന്തിയുമായ  ഹിസ് എക്സലന്സി ജനറല് 

തനസാക് പതിമ്രപേഗാണ്�,   കേമ്പാഡിയയിെല വിദ�ാഭ�ാസ , 

യുവജന സ്േപാര്ട്ട്സ് മ്രന്തി ഹിസ് എക്സലന്സി േഡാ. ഹാങ്� 

ചുേവാണ്� നാേരാണ്�, ഇേന്താേനഷ� വിേദശകാര� സഹമ്രന്തി ഹിസ് 

എക്സലന്സി ്രശീ എ. എം ഫച്ചീര്,  മ�ാന്മാര് ഉപ വിേദശമ്രന്തി 
ഹിസ് എക്സലന്സി ്രശീ യു ടിന് ഊ ല�ിന്, ആസിയാന് 

െസ്രകട്ടറിേയറ്റ് െഡപ�ൂട്ടി െസ്രകട്ടറി ജനറല് ഹിസ് എക്സലന്സി 
േഡാ. എ.െക.പി േമാച്തന്, ലാേവാസ് ഇന്സ്റ്റിറ്റ�ൂട് ഓഫ് േഫാറിന് 

അഫേയഴ്സ് ഡിറക്ടര് ജനറല് ഹിസ് എക്സലന്സി ്രശീ േയാങ്� 

ചന്തലാങ്�സി, ്രബൂെണയ് ദാറുസലാം വിേദശകാര�ം വ�ാപാരം 

മ്രന്താലയം സ്ഥിരം െസ്രകട്ടറി  ഹിസ് എക്സലന്സി ദേത്താ പദുക 

ഹാജി എറിവാന് ബിന് െപഹീന് യൂസുഫ് , മേലഷ� വിേദശകാര� 



മ്രന്താലയം െഡപ�ൂട്ടി െസ്രകട്ടറി ജനറല് ഹിസ് എക്സലന്സി 
ദേത്താ റാംലാന് ഇ്രബാഹിം, സിംഗപ്പ�ര് വിേദശകാര� മ്രന്താലയം 

െഡപ�ൂട്ടി െസ്രകട്ടറി (ഇന്റര്നാഷണല്) ഹിസ് എക്സലന്സി ്രശീ 
ൈസമണ്� േവാങ്� , ഫിലിൈപ്പന്സ് ഉന്നത വിദ�ാഭ�ാസ കമ്മീഷന് 

എക്സിക�ൂട്ടീവ് ഡിറക്ടര് ഹിസ് എക്സലന്സി ്രശീ ആറ്റി. 
ജൂലിേറ്റാ ഡി. വി്രടിേയാേലാ , ഇന്ത�യിെല വിയറ്റ്നാം 

അംബാസഡര് ഹിസ് എക്സലന്സി ്രശീ േഹാണ്�. േടാണ്� സിന്ഹ് 

തന്ഹ് എന്നിവര് ഉള്െപ്പടുന്നു  
 
ഇന്ത�യും ആസിയാനും തമ്മില് ബന്ധം നിര്മ്മിക്കല്, ആസിയാന്- 

ഇന്ത� ത്രന്ത്രപധാന പങ്കാളിത്തത്തിെല ഭാവി ലക്ഷ�ം  എന്നിവയില് 

പാനല് ചര്ച്ചകള് , സംഭാഷണങ്ങള് എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കും. 

ഇന്ത�യുെട കിഴക്ക് നയ പദ്ധതിയുെട ്രപധാന കാര�മാണ്� 

ആസിയാനും അതിന്െറ വികസനവും എന്നതിനാല്  

പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കല് വിഷയത്തില് ആസിയാനിേലക്കു 
ഇന്ത�യുെട പാലം ആയി വടക്കു കിഴക്കിന്െറ്രപധാന�ം എന്ന 

വിഷയത്തില് ചര്ച്ച െചയ്യ�ന്നതിന് വടക്ക് കിഴക്കന് 

സംസ്ഥാനങ്ങളിെല മുഖ�മ്രന്തിമാെര ക്ഷണിച്ചിട്ട�ണ്ട് . മണിപ്പ�ര് 

മുഖ�മ്രന്തി ്രശീ ഒ്രകാം ഇേബാബി സിംഗ്, േമഘാലയ മുഖ�മ്രന്തി 
േഡാ. മുകുല് സാംഗ്മ, നാഗാലാണ്ട് മുഖ�മ്രന്തി ്രശീ ടി ആര് 

െസലിയാങ്� , ആസാം ആസൂ്രതണ വികസന മ്രന്തി കുമാരി അജന്ത 

നിേയാഗ് എന്നിവര് പെങ്കടുക്കും .  

     
ഇത് ആദ�മായി ഡിഡി ഏഴില് വ�ാപാരത്തിന്  മാ്രതമായി ഒരു 
സേമ്മളനം ഉണ്ടായിരിക്കും. മാര്ച്ച് 11, 2015 നു ഇത് നടക്കും. 

ആസിയാന് െസ്രകട്ടറിേയറ്റ് െഡപ�ൂട്ടി െസ്രകട്ടറി ജനറല് ഹിസ് 

എക്സലന്സി േഡാ. എ.െക.പി േമാച്തന് വ�ാപാര 

സേമ്മളനത്തില് ്രപധാന സംഭാഷണം നടത്തും. അേത തുടര്ന്നു 
''ആസിയാന് സാമ്പത്തിക സമൂഹം: ആസിയാനും ഇന്ത�ന് 



വ�വസായത്തിനുമായുള്ള ഗുണങ്ങള്''' എന്ന വിഷയെത്ത കുറിച്ച് 
നടക്കുന്ന ഒരു ചര്ച്ചയില് ഇന്ത�യില് നിര്മ്മിക്കുന്നതിനും 

്രപാേദശിക ഉത്പാദന ശൃംഖലകള�ം മൂല�േ്രശണികള�ം 

സംേയാജിപ്പിക്കുന്നതില് ആസിയാന്െറ പങ്കാളിത്തം ആകും േക്രന്ദ 

ബിന്ദു,ചര്ച്ച െചയ്യ�ന്ന  മെറ്റാരു വിഷയമാണ്� "  ഭാവിയിെല 

സാമ്പത്തിക സഹകരണത്തിന് സാരഥ�മാകുന്ന േസവനങ്ങളിെല 

വ�ാപാരം : ഇന്ത�യുെടയും ആസിയാന്െറയും ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള 

കാഴ്ചപ്പാട്'' .  

 
മാര്ച്ച് 12, 2015 നു ന�ൂെഡല്ഹിയിെല , ഇന്സ്റ്റിറ്റ�ൂട്ട് േഫാര് 

ഡിഫന്സ് സ്റ്റഡീസ് ആന്ഡ് അനാലിസിസില് നടക്കുന്ന അക്കാദമിക് 

സേമ്മളനം നാലു  സേമ്മളനം ആയിട്ടാണ്� നടത്തുക . ഭൂരാഷ്്രടത്രന്തം, 

സാമൂഹ�-സാംസ്ക്കാരികം, സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങള്, മുേന്നാട്ട�ള്ള 

വഴികള് എന്നിവ ആയിരിയ്ക്കും അവ.  സമു്രദസംബന്ധമായ 

സുരക്ഷാ, ൈസബര് സുരക്ഷാ, അറിവ് -സമൂഹ നിര്മ്മാണം , 

ബിരുദങ്ങള�െട പരസ്പരം അംഗീകാരം ഉള്െപ്പെട വിദ�ാഭ�ാസം&  

ൈവദഗ്ദ്ധ� വികസനം,  സാംസ്ക്കാരിക ബന്ധങ്ങള�െട 

ശക്തിെപ്പടുത്തല് , തുല�ാര് തമ്മിലുള്ളബന്ധങ്ങള്, ്രപാേദശിക 

ഉത്പാദന ശൃംഖലാ ഏേകാപനം, മൂല� േ്രശണികള്, അടിസ്ഥാന 

െസൗകര�ം, ഗതാഗതം, ഊര്ജം,  ആസിയാന്-ഇന്ത� ബന്ധങ്ങള്ക്ക്  
ഭാവിയിേലക്ക് േവണ്ട നിര്േദശങ്ങള�ം മുേന്നാട്ട�ള്ള ലക്ഷ�വും 

എന്നിവയാണ്� ്രപധാനെപ്പട്ടവ .   ഈ ചര്ച്ചകള�െട എല�ാം ലക്ഷ�ം 

ആസിയാന്-ഇന്ത�ാ ത്രന്ത്രപധാന പങ്കാളിത്തം ദീര്ഘകാലേത്തക്ക് 
െകാണ്ടുേപാകുക എന്ന ലക്ഷ�ം മുന് നിര്ത്തിയാണ്�. 

 
    െഡല്ഹി സംഭാഷണം VII െത്ത തുടര്ന്നു പതിേനഴാമത് 

ആസിയാന് -ഇന്ത� ഉന്നത ഉേദ�ാഗസ്ഥരുെട േയാഗം മാര്ച്ച് 14, 

2015നു നടക്കും. അതില് ആസിയാനും ഇന്ത� ഉേദ�ാഗസ്ഥരും 

പ്രന്തണ്ടാമത് ആസിയാന്-ഇന്ത� ഉച്ചേകാടിയുെട തുടര് നടപടികള് , 



ഇന്ത�-ആസിയാന് ത്രന്ത്രപധാന പങ്കാളിത്തത്തിെല എല�ാ 

േമഖലകള�ം സസൂക്ഷ്മം പരിേശാധിക്കുന്നതുള്െപ്പെട  2016-2021 

ആസിയാന് -ഇന്ത� സഹകരണത്തിന് ആവശ�മായ അടുത്ത കര്മ്മ 

പദ്ധതിക്കു േവണ്ട രൂപേരഖകള് ചര്ച്ച െചയ്യ�ം.  

 
മാര്ച്ച് 11,2015 നു നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകള�െടയും മാര്ച്ച് 12, 

2015 നു നടക്കുന്ന നാലു അക്കാദമിക് ചടങ്ങുകള�െടയും   ൈലവ് 

െവബ്കാസ്റ്റ് ലഭ�മാണ്�  

 
 
ന�ൂെഡല്ഹി  
മാര്ച്ച്,10, 2015 


