
தில்லி உரையாடல் VII- 'ஆசியான்-இந்தியா: 2015 
நிகழ்ச்சி நிைல் இடுரககள் வடிவரைத்தல்’  (11-12 
2015 ைார்ச்) 

ைார்ச் 10, 2015 

1. ஆசியான் இந்தியா மூல ாபாய கூட்டுழைப்பிழை லேலும் 
வலுப்படுத்தும் இ க்காக,ஆசியான்-இந்திய உறவில் அழைத்து 
அம்சங்கழையும் மூழை தாக்கல் சசய்ய தில் ி உழையாடல் 
வருடாந்திை ட்ைாக் 1.5 லபச்சுவார்த்ழத ஆகிறது. 

2. தில் ி உழையாட ின் ஏைாவது பதிப்பு முழறலய ஓபைாய் 
ல ாட்டல், புது தில் ி ேற்றும் பாதுகாப்பு ேற்றும் பகுப்பாய்கள் 
(IDSA) 11-12 ோர்ச் 2015, அன்று நழடசபறும் திட்டேிடப்பட்டுள்ைது. 
அைசியல் தழ வர்கள், சகாள்ழக வகுப்பாைர்கள், மூத்த அதிகாரிகள், 
இைாஜதந்திரிகள், வைிக தழ வர்கள், இரு பக்கங்கைிலும் இருந்து 
தாங்கிகள் ேற்றும் பாதுகாப்பு கல்வியாைர்கள் இைண்டு நாட்கள் 
முழுவதும் பைவி விவாதங்கைில் பங்லகற்றியைர். 

3. டிடி VII சவைிவிவகாை அழேச்சைழவ, இந்திய அைசுடன் பாதுகாப்பு 
ஆய்வுகள் ேற்றும் பகுப்பாய்வுகள் நிறுவைம் (ஐ.டி.எஸ்.ஏ) ; வர்த்தக 
ேற்றும் சதாைில் இந்திய சம்லேைைம் (ஃபிக்கி); உ க விவகாைங்கள் 
இந்தியன் கவுன்சில் (ஐ.சி.டபிள்யூ.ஏ); சதன் ஆசிய ஆய்வு நிறுவைம், 
சிங்கப்பூர் (ஐ.எஸ்.ஏ.எஸ்); சதன் கிைக்கு ஆசிய ஆய்வு நிறுவைம், 
(எஸ்.ஏ.ஈ.ஏ), சிங்கப்பூர்; மூல ாபாய நிறுவைம் ேற்றும் சர்வலதச 
ஆய்வுகள், ேல ஷியா (ஐசிஸ்); ஆசியான் இந்தியா ழேயம், புது 
தில் ி; ஆசியான் ேற்றும் கிைக்கு ஆசியா சபாருைாதாை ஆைாய்ச்சி 
நிறுவைம் (ERIA), ஜகார்த்தா; பாதுகாப்பு ேற்றும் சர்வலதச ஆய்வு 
நிறுவைம்,தாய் ாந்து; சர்வலதச சபாருைாதாை உறவுகைில் ஆைாய்ச்சி 
கவுன்சில் (ICRIER) ஆதைவு; இந்திய சதாைில் கூட்டழேப்பின் (சிஐஐ); 



இந்திய வைிக ேற்றும் ழகத்சதாைில் வர்த்தக சங்கங்கைின் 
கூட்டழேப்பு (அலசாசசேின்); ழகத்சதாைில் அகி  இந்திய சங்கம் 
(AIAI), மும்ழப; ேற்றும் வைிகத்துழற இந்தியன் லசம்பர் (ஐ.சி.சி.,), 
சகால்கத்தா ஆகியவற்றுடன் இழைந்து ஏற்பாடு சசய்கிறது. 

4. இந்த ஆண்டு இம் ோநாட்டின் சதாைிப்சபாருைாக : ’ ஆசியான் -
இந்தியா - பிந்ழதய 2015 சசயற்பட்டியல் உருவாக்குதல்’ என்பலத 
ஆகிறது. சதாடக்கநாள், வைிகம் ேற்றும் கல்வி எை - தில் ி 
உழையாடல் VII மூன்று அேர்வுகைாக பிரிக்கப்பட்டுள்ைது. ஆைம்ப 
அேர்வு ோர்ச் 11, 2015 ோழ  சவைிவிவகாை அழேச்சைால் 
வைங்கப்படும். சவைிவிவகாை அழேச்சர் தழ ழேயுழை முகவரிழய 
வைங்க உள்ைார். 

5. உறுதியாக பங்லகற்பவர்கைின் பட்டியல்- ேதிப்பிற்குரிய சஜைைல் 
தைாசாக் பாதிேப்ைலகான், துழை பிைதேர் ேற்றும் சவைியுறவு 
அழேச்சர், தாய் ாந்து, ேதிப்பிற்குரிய டாக்டர்  ாங் சுவான் 
நுலைான், கல்வி, இழைஞர் ேற்றும் விழையாட்டு அழேச்சர், 
கம்லபாடியா, ேதிப்பிற்குரிய திரு ஏ.எம் ஃபாசிர், இந்லதாலைஷியா 
சவைியுறவு துழை அழேச்சர், ேதிப்பிற்குரிய திரு யு டின் ஊ 
ல்வின் : ேியான்ேர் துழை சவைியுறவு அழேச்சர், ேதிப்பிற்குரிய 
டாக்டர் ஏ லக பி லோச்டான், ஆசியான் சசய கத்தின் துழைத் 
தழ ழேச் சசய ாைர், ேதிப்பிற்குரிய திரு லயாங் 
சாந்த ாங்க்ஸி,சவைிவிவகாை பைிப்பாைர் நாயகம் நிறுவைம், 
 ாலவாஸ், ேதிப்பிற்குரிய டத்லதா படுகா  ாஜி எறிவான் பின் 
சப ின் யூலசாப், நிைந்தை சசய ர், சவைியுறவு ேற்றும் வர்த்தக 
அழேச்சைழவ, புருசை டர்ஸ்ச ாம், ேதிப்பிற்குரிய டத்லதா ைம் ான் 
இப்ைா ிம், துழைத் தழ ழேச் சசய ாைர், ேல ஷியா 
சவைிநாட்டு அலுவல்கள் அழேச்சைழவ, ேதிப்பிற்குரிய திரு ழசேன் 
லவாங், துழை சசய ாைர் (சர்வலதச), சிங்கப்பூர் சவைிவிவகாை 
அழேச்சைழவ, ேதிப்பிற்குரிய திரு அட்டி . ஜூ ிலடா டி 



விற்றிலயால ா, , உயர் கல்வி ஆழையம், பி ிப்ழபன்சின் நிர்வாக 
இயக்குைர்,ேற்றும் ேதிப்பிற்குரிய திரு. ோண்புேிகு ோன்சிங் 
தான்ஹ், இந்தியாவிற்காை வியட்நாம் தூதுவர் ஆகிலயார் 
அடங்குவர். 

6. இந்தியா ேற்றும் ஆசியான் இழடலய இழைப்பு லேம்படுத்துதல்' 
ேற்றும் ‘இந்தியா-ஆசியான் மூல ாபாய கூட்டுழைப்பு ேீது எதிர்கா  
திழசகள்’ ஆகிய தழ ப்புகைில் உழைகள் ேற்றும் குழு விவாதங்கள் 
இருக்கும். ஆசியாைிற்கு இந்தியாவின் பா ோக ேற்றும் அதன் வைர்ச்சி 

ஆகியழவ இந்தியாவின் கிைக்கு சகாள்ழக சட்டத்ழத 
ஒருங்கிழைக்கும் வழகயில், வட கிைக்கின் சபாருத்தத்ழதப் பற்றி 

க ந்துலபசுவதற்காக இந்த இழைப்பு கருப்சபாருள் கீழ், வட கிைக்கு 
ோநி ங்கைின்  முதல்வர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ைது. திரு 
ஒக்ைாம் இலபாபி சிங், ேைிப்பூர் முத ழேச்சர்,டாக்டர் சங்ோ, 
லேகா ய முத ழேச்சர், திரு டி ஆர் சஜ ியாங்க், நாகா ாந்து 
முதல்வர், ேற்றும் அசாம் திட்டேிடல் ேற்றும் அபிவிருத்தி 
அழேச்சர் திருேதி அஜந்தா நிலயாக் க ந்து சகாள்ை உள்ைைர். 

7. முதல் முழறயாக, ோர்ச் 11, 2015 அன்று டிடி VIIவில் ஒரு 
அர்ப்பைிக்கப்பட்ட வர்த்தக அேர்வு நடத்த உள்ைது. ஆசியான் 
சசய கத்தின் ேதிப்பிற்குரிய டாக்டர், ஏ லக பி சோச்தான், துழைத் 
தழ ழேச் சசய ாைர், அேர்வு குறித்த முக்கிய குறிப்பு உழைழய 
சகாடுத்தது சதாடர்ந்து பின்வரும் பிைச்சிழைகள் பற்றிக் 
கருத்துக்கழைப் பரிோறிக் சகாள்ை இைண்டு அேர்வுகள் உள்ைை: 
“ஆசியான் சபாருைாதாை சமூகம்- ஆசியான் ேற்றும் இந்திய சதாைில் 
துழறக்காை நன்ழேகள்",இந்தியாவில் சசய்வது சதாடர்பாக 
ஆசியாைின் பங்கு ேற்றும் பிைாந்திய உற்பத்தி வழ ப்பின்ைல்கள் 
ேற்றும் ேதிப்பு சதாடர்புகழை உள்ைிழைத்தல் ேற்றும் "எதிர்கா  
சபாருைாதாை ஒத்துழைப்பு இயக்கி பைிகைில் வர்த்தகம்; இந்தியா & 
ஆசியான் ஆகியவற்றின் பார்ழவகள்" ஆகியழவ அடங்கும். 



8. புவிசார் அைசியல், சமூக, க ாச்சாை, சபாருைாதாை, சிக்கல்கள் 
ேற்றும் முன்லைாக்கிச் சசல்வதற்காை நான்கு கட்டங்கைாக 

பாதுகாப்பு ஆய்வுகள் ேற்றும் பகுப்பாய்வுகள் நிறுவைம்,புது 
டில் ியில், ோர்ச் 12, 2015 அன்று கல்வி ஆண்டு நழடசபற உள்ைது. 
லேம்பட்ட நபர்கைின் ேத்தியில் வாதப் பிைதிவாதங்கைின் ப  
பாடங்கைில் விவாதங்கைின் ஒரு பைந்த வைம்ழப சதாட உள்ைை-
எடுத்துக்காட்டாக, கழைலயாைப் பாதுகாப்பு, ழசபர் பாதுகாப்பு, அறிவு 
சமூக கட்டழேப்பு, பட்டங்கைின் பைஸ்பை அங்கீகாை உட்பட கல்வி & 
திறன் அபிவிருத்தி, க ாச்சாை இழைப்புகள் ேற்றும் ேக்கள் ேற்றும் 
ேக்கைிழடயி ாை P2P சதாடர்புகழை வலுப்படுத்துவது, 
உள்கட்டழேப்பு & இழைப்பு, எரிசக்தி ேற்றும் ஆசியான்-இந்தியா 
உறவு எதிர்கா  திழசகள் முன்லைாக்கிச் சசலுத்துவது ஆகியழவ 
அடங்கும். இந்த விவாதங்கைின் கவைம், நீண்ட கா த்தில் ஆசியான் 
ேற்றும் இந்தியா மூல ாபாய கூட்டுழைப்பிழை வலுப்படுத்துவதாக  
இருக்கும். 

9. தில் ி உழையாடல் VII இழைசதாடர்ந்து  ோர்ச் 14 ம் லததி 2015 
அன்று, 17 வது ஆசியான்-இந்தியா மூத்த அதிகாரிகள் கூட்டம் நடக்க 
உள்ைது. இங்கு 12 ஆசியான் இந்தியா உச்சி ோநாடு பற்றி பின்பர்ருவது 
ேற்றும் ஆசியான் இந்தியா ஒத்துழைப்பு 2016-2021 குறித்து ஆற்றல் ேிக்க  
அடுத்த திட்ட வழையழறகழை பற்றி ஆல ாசிப்பத்லதாடு ஆசியான் 
ேற்றும் இந்திய அதிகாரிகள் இந்தியா- ஆசியான் மூல ாபாய 
கூட்டுழைப்பின் சக  அம்சங்கழையும் க ந்து ஆல ாசிக்க 
உள்ைைர்.  

10. ோர்ச் 11, 2015 அன்று ஆைம்ப அேர்வு ேற்றும் ோர்ச் 12, 2015 அன்று 
நான்கு கல்வி சார் அேர்வுகைின் ஒரு லநைடி இழைய ஒைிபைப்பு 
கிழடக்க உள்ைை. 
 

புது தில்லி 



ைார்ச் 10, 2015 


