
திலல்லி உரரையயாடலல் 9  (ஆசியயானல்-இநல்திய
உறவுகளல்:  அடுதல்த 25  ஆணல்டுகளுகல்கயான
பயாடநநறிரயசல் சசரைல்தல்தலல்)

ஜஜூரல 03, 2017

 ஆசியயானன் (ASEAN)  மறன்றுமன் இநன்தியயாவிறன்குமன் இடடையய
அரசியலன்-பயாதுகயாபன்ப,  பபயாருளயாதயார மறன்றுமன் சமூக-
கலயாசன்சயார ஈடுபயாடு பறன்றி விவயாதிகன்க திலன்லி உடரயயாடைலன்
எனன்பது ஒரு முகன்கிய வருடையாநன்திர பயாடத 1.5  நநிகழன்வயாகுமன்.
இது 2009  ஆமன் ஆணன்டிலிருநன்து ஆணன்டுயதயாறுமன்
நடைதன்தபன்படுகிறது.

 படைலன்லி உடரயயாடைலினன் 9 வது பதிபன்ப  ஜஜூடல 4-7 2017 இலன்
பது திலன்லியிலன் நடடைபபற உளன்ளது. திலன்லி உடரயயாடைலன் 9
இறன்கன்கயான கருபன்பபயாருளன் "ஆசியயானன்-இநன்தியயா உறவுகளன்:
அடுதன்த 25  ஆணன்டுகளுகன்கயான பயாடைபநறிடயகன்
பகயாணன்டுவருதலன்"  எனன்பயத ஆகுமன். இரு தரபன்பிலிருநன்துமன்
அரசியலன் தடலவரன்களன்,  பகயாளன்டக வகுபன்பயாளரன்களன்,  மூதன்த
அதிகயாரநிகளன்,  இரயாஜதநன்திரநிகளன்,  வணநிகதன் தடலவரன்களன்,
சிநன்தடணயயாளரன்களன் மறன்றுமன் கலன்வியயாளரன்களன் ஆகியயயாரன்
கலநன்துடரயயாடைலிலன் கலநன்துபகயாளன்வயாரன்களன்.

 அபன்சரன்வரன் ஆரயாயன்சன்சி அறகன்கடைன்டைடள (ORF),இநன்திய வரன்தன்தக
மறன்றுமன் பதயாழிலன்துடற சமன்யமளனதன்தினன் கூடைன்டைடமபன்ப (FICCI),
பதறன்கயாசிய ஆயன்வுகளன் நநிறுவனமன் (ISAS),  சிஙன்கபன்பூரன்,SAEA  குழ
ஆரயாயன்சன்சி,  சிஙன்கபன்பூரன்,  ஆசியயானன் மறன்றுமன் கிழகன்கு
ஆசியயாவினன் பபயாருளயாதயார ஆரயாயன்சன்சி நநிறுவனமன் (ERIA),
ஜகயாரன்தன்தயா,  மூயலயாபயாய மறன்றுமன் சரன்வயதச ஆயன்வுகளன்
நநிறுவனமன் (ISIS),  மயலசியயா,  வியடைன்நயாமன் தூதரக அகயாடைம,
இநன்திய கவுனன்சிலன் ஆஃபன் உலக விவகயாரமன் (ICWA)  மறன்றுமன்
ஆசியயானன்-இநன்தியயா டமயமன் ஆகியவறன்றினன்
ஒதன்துடழபன்படைனன் பவளநிவிவகயார அடமசன்சு இநன்த
யபசன்சுவயாரன்தன்டதகன்கு ஏறன்பயாடு பசயன்து வருகிறது. சரன்வயதச
பபயாருளயாதயார உறவுகளன் பறன்றிய ஆரயாயன்சன்சி இநன்திய
கவுனன்சிலன் (ICRIER);  இநன்திய பதயாழிலன்துடற கூடைன்டைடமபன்ப
(சிஐஐ);  அயசயாசியயடைன்டைடைன் யசமன்பரன்ஸன் ஆஃபன் கயாமரன்ஸன் அணன்டைன்
இணன்டைஸன்டைன்ரநியலன் ஆபன் இநன்தியயா (அயசயாயசயாமன்);  இநன்தியயாவினன்
அடனதன்து இநன்திய சஙன்கஙன்களுகன்குமன் (AIAI),  முமன்டப ;  இநன்திய
வரன்தன்தக சமன்யமளனமன் (ICC) ,  பகயாலன்கதன்தயா ஆகியடவ இடத
ஆதரநிகன்கிறது.

 ஜஜூடல 4  மன் யததி நடடைபபறுமன் இநன்த கூடைன்டை அமரன்டவ
பவளநிவிவகயார அடமசன்சரன் திருமதி சுஷன்மயா ஸன்வரயாஜன்
அவரன்களன் வழஙன்க உளன்ளயாரன். பஜனரலன் (டையாகன்டைரன்)  வி.யக.  சிஙன்,



பவளநியுறவுதன்துடற அடமசன்சரன்;  ஸ்ரீ சரன்பயானநன்த யசயானுவயாளன்,
அஸன்ஸயாமன் முதலடமசன்சரன்;மயாணன்பமகு . திரு பயாமன் பிநன் மநன்ஹன்,
துடண பிரதமரன் மறன்றுமன் பவளநியுறவு அடமசன்சரன்,  வியடைன்நயாமன்;
மயாணன்பமகு திரு.  யு கன்யயாவன் டிநன்டைன் சன்யவ ,  மதன்திய அடமசன்சரன்,
மயாநநில ஆயலயாசகரன் அலுவலகமன்,  மயயானன்மரன் மறன்றுமன்
ஆசியயானன் (ASEAN)  அரசியலன்-பயாதுகயாபன்ப சமூக
திடணகன்களமன்,  ஆசியயானன் பசயலகதன்தினன் துடண
பசயலயாளரன் நயாயகமன் மயாணன்பமகு ஹிருபயாலனன் வி பி
ஆகியயயாரன் இநன்த அமரன்விலன் கலநன்து பகயாளன்ள உளன்ளனரன்.

 பஜனரலன் (டையாகன்டைரன்)  வி.யக.  சிஙன்கன் ஆசியயாவினன் வயாடைன்டைரன்ஸன்
எனன்ற தடலபன்பிலன் நடடைபபறன்ற அடமசன்சரடவ கூடைன்டைதன்தினன்
கலநன்துடரயயாடைலிலன் பஙன்யகறன்பயாரன்: கலயாசன்சயார,  சமூக மறன்றுமன்
அரசியலன் உறவுகளன் பறன்றி மயாணன்பமகு டையாகன்டைரன் மயாலிகி
ஒஸன்மயானன்,  பயாதுகயாபன்ப மறன்றுமன் பவளநியுறவுதன்துடற
அடமசன்சரன்,  சிஙன்கபன்பூரன்; மயாணன்பமகு திரு.  விரயாசயாகன்டி
ஃபூடைன்ரயாகுலன்,  தயாயன்லயாநன்தினன் பவளநியுறவுதன்துடற பிரதி
அடமசன்சரன்; மயாணன்பமகு திரு பசஙன்கன்பபடைன்
ஹஹுஙன்கன்பஙன்கன்யயாஙன்கன்,  பவளநிவிவகயார பிரதி அடமசன்சரன்,
லயாயவயா PDR; பவளநியுறவு மறன்றுமன் வரன்தன்தகதன்துடற பிரதி
அடமசன்சரன் டைதன்யதயா எரன்வினன் பபஹிநன் யுசுபன், பருயன டைருசலமன்;
கமன்யபயாடியயா ரயாயலன் அரசயாஙன்கதன்தினன் ஆயலயாசகரன்
மயாணன்பமகு டையாகன்டைரன் பசயாகன் சிபனயா ஆகியயயாரன் கலநன்து
பகயாணன்டைனரன்.

 ஜஜூடல 5 மன் யததி கூடைன்டு கூடைன்டைதன்டத பதயாடைரன்நன்து வணநிகமன்
மறன்றுமன் கலன்வி அமரன்வு ஆகியடவ ஒவன்பவயானன்றிறன்குமன்
இடணயயாக நடையாதன்தபன்படுமன் . பசயலயாளரன் (கிழகன்கு),
பவளநிவிவகயார அடமசன்சு,  அதன்துடைனன் இநன்திய வரன்தன்தக
சமன்யமளனதன்தினன் சமன்யமளனமன் (FICCI)  ,  இநன்திய பதயாழிலன்
கூடைன்டைடமபன்ப (CII)  ,  இநன்தியயாவினன் வரன்தன்தக மறன்றுமன்
பதயாழிலன்துடற பதயாடைரன்படடைய சஙன்கஙன்களன் (ASSOCHAM)  ,
சரன்வயதச யசமன்பரன் ஆஃபன் கயாமரன்ஸன் (ICC)  ,  அடனதன்து இநன்திய
பதயாழிலன் சஙன்கமன் (AIAI)  மறன்றுமன் அபன்சரன்வரன் ஆரயாயன்சன்சி
அறகன்கடைன்டைடள (ORF)  துடணதன் தடலவரன் ஆகியயயாரநினன்
தடலவரன்களயாலன் இநன்த கூடைன்டு பதயாடைகன்க அமரன்வு
உடரயயாறன்றபன்படுமன். ஐநன்து வணநிக அடறகளன்,  அதயாவது FICCI,
CII,  ASSOCHAM,  AIAI  மறன்றுமன் ICC  ஆகியடவ பினன்வருமன்
கருபன்பபயாருளநிலன் நயாளநினன் ஒவன்பவயாரு நயாளநிலுமன் ஒவன்பவயாரு
குழவினரயாலன் கலநன்துடரயயாடை உளன்ளது: சரன்வயதச
பபயாருளயாதயார யபயாகன்குகளன் மறன்றுமன் இநன்தியயா மறன்றுமன்
ஆசியயானன் மீதயான அவரன்களநினன் தயாகன்கமன்; இநன்தியயா-ஆசியயானன்
வணநிக உறவுகளன்; SME  கன்களன் மறன்றுமன் மகளநிரன்
அதிகயாரமளநிதன்தலன் ஆகியவறன்டற யமமன்படுதன்துவதறன்கயாக
பிரயாநன்திய வடலபன்பினன்னடல உருவயாகன்குதலன்; இநன்தியயா-



ஆசியயானன் உளன்கடைன்டைடமபன்ப முதலீடுகளன்: தறன்யபயாடதய
சூழன்நநிடல மறன்றுமன் முனன்யனயாகன்கிய பயாடத; இடணபன்பகளன்
மூலமன் வரன்தன்தகமன் & சுறன்றுலயா -  வடை கிழகன்கு மறன்றுமன் கிழகன்யக
கவனமன் பசலுதன்தலன்.

 அபன்சரன்வரன் ஆரயாயன்சன்சி அறகன்கடைன்டைடளயயாலன் (ORF)  ஏறன்பயாடு
பசயன்யபன்படைன்டை கலன்வி அமரன்வு, பினன்வருமன் கருபன்பபயாருளன்களநிலன்
குழ கலநன்துடரயயாடைலன் நடைதன்த உளன்ளது: பிரயாநன்திய பவிசயாரன்
அரசியலன்: ஆசியயா-பசிபிகன்கிலன் பபரநிய சகன்தி
அரசியலன்;ஆசியயா-பசிபிகன்கிலன் பதிய இடணபன்பதன்திறனன்
பயாரன்மகமன்;  பதயாழிலன்நுடைன்பமன்,  கணன்டுபிடிபன்ப மறன்றுமன் பபரநிய
தரவு;  மறன்றுமன் சமூக-கலயாசன்சயார ஈடுபயாடு மறன்றுமன்
பலமன்பபயரன்நன்யதயாரன் இடணபன்பகளன்.

 அடுதன்த 25  ஆணன்டுகளுகன்கு இநன்தியயா-ஆசியயானன்
உறவுகளுகன்கயான பயிறன்சிகடள வகுபன்பதறன்கயாக படைலன்லி
உடரயயாடைலன் 9  இலன் இருநன்து முகன்கிய எடுதன்துகன்கயாடைன்டுகளநிலன்
கவனமன் பசலுதன்த ‘முனன்னதயாக யதடுவது’  எனன்ற தடலபன்பிலன்
ஒரு முடிவு யபரடவ நடைகன்க உளன்ளது.

 ஆசியயானன் நயாடுகளநினன் நநிரநன்தர பிரதிநநிதிகளநினன் 10
உறுபன்பகன் குழ மறன்றுமன் ஆசியயானன் அடமபன்பினன் 15  மூதன்த
ஊடைகவியலயாளரன்களன் இநன்த நநிகழன்விலன் கலநன்து
பகயாளன்ளவுளன்ளனரன். ஜஜூடல 4  மன் திகதி அடமசன்சினன்
பசயலயாளரநினன் நடைவடிகன்டககளன் மறன்றுமன் ஜஜூடல 5  மன் திகதி
வரன்தன்தக மறன்றுமன் கலன்வி அமரன்வு ஆகியவறன்றினன் யநரடி
வடலதளமன் கிடடைகன்க உளன்ளது.


