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ജാൂല 03, 2017 

 

1.ആസ഻യഺന്  -ഇന്ത്യക്ഽും ഇടയ഻ീല രഺഷ്ട്ര഼യ - സഽരക്ഷ, സഺമ്പത്ത഻കും , 
സഺമാഹയ -സഺുംസ്ക്ക്ഺര഻ക ഇടപഺടഽകള്   എന്ന഻വ ചര്ച്ച ീചുന്നന്ന 
ഷ്ട്പധഺനീന്ഫട്ട വഺര്ച്ഷ഻ക 1. 5 ചടങ്ങഺണ് ീെല്ഹ഻ െയുലഺ .   2009 
മഽതല്  എലലഺ വര്ച്ഷവഽും ഇ് നടത്ത഻ വരഽന്നഽ  
 

 2. ന്പതഺമ് ീെല്ഹ഻ െയുലഺ . നയാീെല്ഹ഻യ഻ല്  ജാൂല 4-5 , 

2017 ല്  നടത്തഽവഺന്  ത഼രഽമഺന഻ചന്ന  ീെല്ഹ഻ െയുലഺ . 9 
വ഻ഷയും  '' ആസ഻യഺന്  - ഇന്ത്യ ബന്ധങ്ങള്  : അടഽത്ത 25 
വര്ച്ഷുത്തക്ഽ്ള  കര്ച്മ്മപര഻പഺട഻കള്  തയഺറഺക്ല്   '' ആണ്  രഺഷ്ട്ര഼യ 
ുനതഺക്ള് , നഺയ രാപകര്ച്  , മഽത഻ര്ച്ന്ന ഉുഗയഺഥരര്ച്  , നയതഷ്ട്ന്ത്ജ്ഞര്ച്  , 
ബ഻സ഻നസ്ക് ുനതഺക്ള് , ച഻ന്ത്കര്ച് , വ഻ഗയഺഭ്യഺസ വ഻ചക്ഷണര്ച്  എന്ന഻വര്ച്  
ഇരഽ ഭ്ഺഥത്ത്  ന഻ന്നഽും ചര്ച്ചകള഻ല്  പീെടഽക്ഽും  
 

3. ഈ ചര്ച്ച െീസര്ച്വര്ച്  റ഻സര്ച്ച് ീ േു ഷന്  (ആര്ച്എഫ്    , 
ീ െുറഷന്  ഒഫ്  ഇന്ത്യന്  ുചുംുബഴ്സസ്ക് ഒഫ്  ീകഺുമഴ്സസ്ക്  ആന്് 
ഇന്െസ്ക്ഷ്ട്ട഻ ( എഫ് ഐസ഻സ഻ഐ   ഇന്റ഻റ്റ്യൂാട്ട്  ഒഫ്  ീസേത്ത് 
ഏഷയന്  റെ഼സ്ക്  (ഐഎസ്ക്എഎസ്ക്   , സ഻ുംഥന്ഫൂര്ച്  , എസ്ക്എഇഎ 
ഷ്ട്ഥാന്ഫ് റ഻സര്ച്ച് , സ഻ുംഥന്ഫൂര്ച്  , ഇക്ുണഺമ഻ക് റ഻സര്ച്ച് ഇന്റ഻റ്റ്യൂാട്ട് 
ു ഺര്ച്  ആസ഻യഺന്  ആന്് ഈറ് ഏഷയ (ഇആര്ച്ഐഎ   , ജഺക്ര്ച്ത്ത, 

ഇന്റ഻റ്റ്യൂാട്ട്  ഒഫ്  സ്ക്ഷ്ട്ടഺട്ടജ഻ക് ആന്് ഇന്പര്ച്നഺഷണല്  
റെ഼സ്ക്  (ഐഎസ്ക്ഐഎസ്ക്   , മുലഷയ, െ഻ുലഺമഺറ്റ്യ഻ക് അക്ഺഗമ഻ 
ഒഫ്  വ഻യറ്റ്യ്നഺും , ഇന്ത്യന്  ീകേണ്സ഻ല്  ഒഫ്  ുവള്് 
അ ുയഴ്സസ്ക്  (ഐസ഻െബ്ല്ൂഽഎ   ആസ഻യഺന്-ഇന്ത്യ ീസന്പര്ച്  
എന്ന഻വയഽും ുകഷ്ട്ര വ഻ുഗശകഺരയ മഷ്ട്ന്ത്ഺലയവഽും ുചര്ച്ന്നഺണ് 
സുംഘട഻ന്ഫ഻ക്ഽന്ന്   ഇന്ത്യന്  ീകേണ്സ഻ല്  ു ഺര്ച്  റ഻സര്ച്ച് ഒണ്  
ഇന്പര്ച്നഺഷണല്  ഇക്ുണഺമ഻ക് റ഻ുലഷന്സ്ക് (ഐസ഻ആര്ച്ഐഇആര്ച്   , 
ഗ഻ ുകഺണ്ീ െുറഷന്  ഒഫ്  ഇന്ത്യന്  ഇന്െസ്ക്ഷ്ട്ട഻ (സ഻ഐഐ   ; ഗ഻ 
അുലഺസ഻ുയറ്റ്യ് ുചുംുബഴ്സസ്ക് ഒഫ്  ീകഺുമഴ്സസ്ക്  & ഇന്െസ്ക്ഷ്ട്ട഻ ഒഫ്  
ഇന്ത്യ (അുസഺചഺും   : ആള്  ഇന്ത്യ അുസഺസ഻ുയഷന്  ഒഫ്  
ഇന്െസ്ക്ഷ്ട്ട഼സ്ക്  (എഐഎഐ  : ഇന്ത്യന്  ുചുംബര്ച്  ഒഫ്  ീകഺുമഴ്സസ്ക്  
(ഐസ഻സ഻   ീകഺല്ക്ത്ത എന്ന഻വയഽീട പ഻ന്ത്ഽണയഽും ഉ ്   



 

4. ജാൂല നഺല഻ന് നടക്ഽന്ന മഷ്ട്ന്ത്഻ തല സുമ്മളനും ുകഷ്ട്ര വ഻ുഗശകഺരയ 
മഷ്ട്ന്ത്഻ ഷ്ട്ശ഼മത഻ സഽഷമസവരഺജ് നയ഻ക്ഽും  ഈ സുമ്മളനത്ത഻ല്  ുകഷ്ട്ര 
വ഻ുഗശകഺരയ സഹമഷ്ട്ന്ത്഻ ജന (ുെഺ   വ഻ ീക സ഻ും . ; അസും 
മഽഖ്യമഷ്ട്ന്ത്഻ ഷ്ട്ശ഼ സര്ച്ബനഺര ുസഺുനഺവഺള്  ; വ഻യറ്റ്യ്നഺും ീെപയാട്ട഻ 
ഷ്ട്പധഺനമഷ്ട്ന്ത്഻യഽും & വ഻ുഗശകഺരയമഷ്ട്ന്ത്഻യഽമഺയ  ഹ഻സ്ക്  എക്സലന്സ഻ 
ഷ്ട്ശ഼  ഺും ബ഻ന്  മ഻ന്്;  മയഺന്ഩഺര്ച്  മ഻ന഻സ്ക്ഷ്ട്ട഻ ഒഫ്  ഗ഻ ഒ ഼സ്ക് ഒഫ്  
ഗ഻ ുററ്റ്യ് ീകേണ്സ഻ലര്ച്  , യാണ഻യന്  മ഻ന഻റര്ച് , ഹ഻സ്ക്  എക്സലന്സ഻ 
യഽ   കയഺവ് ട഻ന്പ് ീസവ , ആസ഻യഺന്  ീസഷ്ട്കട്ടറ഻ുയറ്റ്യ഻ീല ആസ഻യഺന്  
ീപഺള഻റ്റ്യ഻ക്ല്-സഽരക്ഷ കമ്മയാണ഻റ്റ്യ഻ ീെപയാട്ട഻ ീസഷ്ട്കട്ടറ഻ -ജനറല്  
ഹ഻സ്ക്  എക്സലന്സ഻ ഹ഻രഽബഺലന്  വ഻ പ഻ എന്ന഻വരഽീട പെഺള഻ത്തും 
ഉ ഺയ഻ര഻ക്ഽും  
 

5. മഷ്ട്ന്ത്഻തല സുമ്മളനത്ത഻ീല  ''വഺുട്ടഴ്സസ്ക് ഒഫ്  ഏഷയ : കള്ചറല് , 
ുസഺഷയല് , ീപഺള഻റ്റ്യ഻ക്ല്  ൂടസ്ക്  '' എന്ന പഺനല്  ചര്ച്ചയ഻ല്  ഹ഻സ്ക്  
എക്സലന്സ഻ ുെഺ  മഺല഻ക഻ സ്ക്മഺന്  , ഷ്ട്പത഻ുരഺധ & 

വ഻ുഗശകഺരയ  സ഼ന഻യര്ച്  മ഻ന഻റര്ച്  ഒഫ്  ുററ്റ്യ് , സ഻ുംഥന്ഫൂര്ച്  ; 
വ഻ുഗശകഺരയ ീെപയാട്ട഻ മഷ്ട്ന്ത്഻ , തഺയ് ലഺന്്  , ഹ഻സ്ക്  എക്സലന്സ഻ 
ഷ്ട്ശ഼ വ഻രഺസക്െ഻  ഽഷ്ട്ടകഽല്  ;  ലഺുവഺ പ഻െ഻ആര്ച്  ,ീെപയാട്ട഻ 
വ഻ുഗശകഺരയ  മഷ്ട്ന്ത്഻  ,  ഹ഻സ്ക്  എക്സലന്സ഻ ഷ്ട്ശ഼ ീസും .ു റ്റ്യ് 
ീഹേും .ീബേും .  നഽവഺും .  ; ഷ്ട്ബാീണയ്ഗഺരഽലലഺും വ഻ുഗശകഺരയ-
വയഺപഺര ീെപയാട്ട഻ മഷ്ട്ന്ത്഻ ഹ഻സ്ക്  എക്സലന്സ഻ ഗഺുറ്റ്യഺ ഏറ഻വഺന്  
ീപഹ഻ന്  യഽുസഺഫ്  ;  കുംുബഺെ഻യയഽീട ുറഺയല്  ഥവണ്ീമന്പ് 
ഉപുഗരഺവ് ഹ഻സ്ക്  എക്സലന്സ഻ ുെഺ  ുസഺക് സ഻ ഺന 

എന്ന഻വര്ച്ീക്ഺന്ഫും  ുകഷ്ട്ര വ഻ുഗശകഺരയ സഹമഷ്ട്ന്ത്഻ ജന  (ുെഺ  
വ഻ ീക സ഻ുംഥഽും  പീെടഽക്ഽും    
 

6. ജഽൂല 5 നഽ സുംയഽക്ത ഉദ്ഘഺടന ചടങ്ങ഻നഽ ുശഷും ബ഻സ഻നസ്ക് , 
വ഻ഗയഺഭ്യഺസ സുമ്മളനങ്ങള്  സമഺന്ത്രമഺയ഻ നടത്തഽും  സുംയഽക്ത 
ഉദ്ഘഺടന ചടങ്ങ഻ീന ുകഷ്ട്ര വ഻ുഗശകഺരയ മഷ്ട്ന്ത്ഺലയും ീസഷ്ട്കട്ടറ഻ (ഈറ് 
  യഽും    ഻ക്഻, സ഻ഐഐ , അുസഺചും, ഐസ഻സ഻, 
എഐഎഐ  ഷ്ട്പസ഻െ ഽമഺര്ച് , ആര്ച്എഫ്  ൂവസ്ക് ഷ്ട്പസ഻െ ് 
എന്ന഻വരഽും അഭ്഻സുംുബഺധന ീചുന്നും   അന്ത്ഺരഺഷ്ഷ്ട്ട സഺമ്പത്ത഻ക 
ഷ്ട്പവണതകള് , അവയഽീട അനന്ത്ര ലും ഇന്ത്യയ഻ലഽും ആസ഻യഺന഻ലഽും ; 
ഇന്ത്യഺ- ആസ഻യഺന്  വയഺപഺര ബന്ധങ്ങള് ; സ്ക്ഷ്ട്ത഼ ശഺക്ത഼കരണും , 
എസ്ക്എുംഇ കള്  ുഷ്ട്പഺത്സഺഹ഻ന്ഫ഻ക്ല്  എന്ന഻വയ്ക്ഺയ഻ ുമഖ്ലഺ 



ഷ്ട്ശുംഖ്ലകള്  ന഻ര്ച്മ഻ക്ല്  ; ആസ഻യഺന്-ഇന്ത്യഺ അട഻രഺന ീസേകരയ 
ന഻ുക്ഷപും : ഇുന്ഫഺഴീത്ത സഺഹചരയും, മഽുന്നഺട്ടന്ന്ള  പഺത ; പരസ്ക്പരും 
ബന്ധ഻ന്ഫ഻ക്ള഻ലാീട വയഺപഺരവഽും വ഻ുനഺഗ സഞ്ചഺരവഽും - ുനഺര്ച്ത്ത് 
ഈറ് & ഈറ് ുകഷ്ട്ര഼കര഻ചന്ന ീകഺ ് എന്ന഼ ആശയങ്ങള഻ല്  രഽ 
ഗ഻വസും ന഼ളന്നന്ന പഺനല്  ചര്ച്ചകള഻ല്  ഒുരഺന്ന഻ലഽും അഞ്ചഽ ബ഻സ഻നസ്ക് 
ുചുംബറഽകള്  - ഻ക്഻ , സ഻ഐഐ , അുസഺചും, എഐഎഐ , 
ഐസ഻സ഻ എന്ന഻വര്ച്  അധയക്ഷും വഹ഻ക്ഽും   
 

7. ആര്ച്എഫ്  സുംഘട഻ന്ഫ഻ക്ഽന്ന വ഻ഗയഺഭ്യഺസ സുമ്മളനത്ത഻ല്   തഺീഴ 
പറയഽന്ന ആശയങ്ങള഻ല്  പഺനല്  ചര്ച്ച നടക്ഽും : ുമഖ്ലഺ 
ഭ്ാരഺഷ്ട്രതഷ്ട്ന്ത്ും : ഏഷയ -പസ഻ ഻ക഻ീല വല഻യ അധ഻കഺര രഺഷ്ട്ര഼യും ; 
ഏഷയ -പസ഻ ഻ക഻ീല പഽത഻യ ഥതഺഥത മഺതികകള്  ;  സഺുെത഻കവ഻ഗയ 
, മഺറ്റ്യങ്ങളന്നും ബ഻ .  െഺറ്റ്യയഽും ; സഺമാഹയ -സഺുംസ്ക്ക്ഺര഻ക 
ഇടപഺടഽകളന്നും  ഷ്ട്പവഺസ ബന്ധങ്ങളന്നും   

 

8. ''ലഽക്഻ും . എീഹ് '' എന്ന ആശയത്ത഻ല്  സമഺപന ല഼നറ഻ 
സുമ്മളനവഽും ഉ ഺയ഻ര഻ക്ഽും , ഇത഻ല്  ീെല്ഹ഻ െയുലഺ . 9  ീല 
അടഽത്ത 25 വര്ച്ഷുത്തക്ഽ്ള  ഇന്ത്യഺ-ആസ഻യഺന്  ബന്ധങ്ങളന്നീട 
കര്ച്മ്മപര഻പഺട഻കള്   തയഺറഺക്ല഻ല്  ന഻ന്നഽും എടഽത്ത ഷ്ട്പധഺനീന്ഫട്ട 
വ഻ഷയങ്ങീള ുകഷ്ട്ര഼കര഻ചഺകഽും ഈ ചര്ച്ച  

 

9. ആസ഻യഺന്  രഺജയങ്ങള഻ീല ര഻രും ഷ്ട്പത഻ന഻ധ഻കളന്നീട പത്തുംഥ 
കമ്മ഻റ്റ്യ഻യഽും ആസ഻യഺന഻ല്  ന഻ന്നഽ്ള  മഽത഻ര്ച്ന്ന 15 മഺധയമ 
ഷ്ട്പവര്ച്ത്തകരഽും  ചടങ്ങ഻ല്  പീെടഽക്ഽും  ജാൂല നഺല഻ന് നടക്ഽന്ന 
മഷ്ട്ന്ത്഻തല സുമ്മളനത്ത഻ീന്പയഽും ജാൂല അഞ്ച഻ന് നടക്ഺന഻ര഻ക്ഽന്ന 
ബ഻സ഻നസ്ക് , വ഻ഗയഺഭ്യഺസ ചര്ച്ചകളന്നീടയഽും  രഽ ൂലവ് ീവെകഺറ് 
ലഭ്യമഺയ഻ര഻ക്ഽും 
 


