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1. திபேமதி. சுஷ்மா சுவராஜ், வவளிவிவகார மாண்புமிகு அமமச்சர் 
வழங்கிய அமர்வில், அதிமமதகு திபே சுஃப்யான் ஜலீல்,மதசிய 
மமம்பாட்டு திட்டமிடல் அமமச்சர் மற்றும் இந்மதாமேஶியா 
மதசிய மமம்பாட்டு திட்டமிடல் அமமப்பின் தமலவர்; அதிமமதகு 
பெ டின் ஏஏ ல்வின், மியான்மர் வவளி விவகார பிரதி அமமச்சர்; 
அதிமமதகு திபே வரீசக்தி புத்ராகுல், தாய்லாந்து வவளிபறவு 
துமை அமமச்சர்;அதிமமதகு பே லு ம ாய் திபேங்க்,வியட்நாம் 
வவளிபறவு துமை அமமச்சர்;அதிமமதகு திபே வசாம்சித்த் 
இந்தாமித், லா மக்கள் குடியரசிற்காே மகத்வதாழில் மற்றும் 
வர்த்தக துமை அமமச்சர்;அதிமமதகு திபே விக்ரம் நாயர், 
பாராளுமன்ற உறுப்பிேர்,சிங்கப்பூர், மற்றும் சிங்கப்பூர்-இந்தியா 
பாராளுமன்ற நட்புக் குழுமத்தின் தமலவர்; டாக்டர், AKP 
வமாச்டான், சபக மற்றும் வபபேநிறுவே விவகாரங்களுக்காே 
துமைத் தமலமமச் வசயலாளர், ஆசியான் வசயலகம்; 
மமலஶியா, பிலிப்மபன்ஸ், கம்மபாடியா மற்றும் புபைமை 
ஆகியவற்றிலிபேந்து  பிரதிநிதிகள் தமலவர்கள் ஆகிமயார் கலந்து 
வகாண்டேர். மமலும்,திபே டி.ஆர் வஜலியாங்க், மாண்புமிகு 
நாகாலாந்து பதலமமச்சர் மற்றும் திபே லால் தான்காவ்லா, 
மிமசாரம் மாண்புமிகு பதலமமச்சர் ஆகிமயாபேம் கலந்து 
வகாண்டேர். 

2. தன்னுமடய பக்கிய உமரயில் மாண்புமிகு அமமச்சர் 2017 
ஆசியாேிற்கு எபே சிறப்பு ஆண்டாக இபேக்கும் ன்று 
அனுசரித்தார் மற்றும் ஆசியான், ஆசியான்-இந்தியா கூட்டின் 



வபான்விழாவிமே இந்தியா வகாண்டாடும் மற்றும் ஆசியான் 
தங்கள் கூட்டுரவின் வவள்ளி ஆண்டிமே நிமேவு கூறும். அவர் 
தேது 'கிழக்கு சட்ட வகாள்மக' பலம், இந்தியா ஆசியான் 
மற்றும் கிழக்கில் உள்ள மேய நண்பர்களுடன் தேது ஈடுபாடு 
குறித்து எபே புதுப்பிக்கப்பட்ட கவேம் வகாடுத்து வபேகிறது ன்று 
குறிப்பிட்டார். பிரதமர் மமாடி அரசு,2014 மம மாதம் ஆட்சிக்கு 
வந்ததிலிபேந்து, ஜோதிபதி, துமை ஜோதிபதி மற்றும் இந்திய 
பிரதமர் 10 ஆசியான் நாடுகளில் 9 இமே பார்மவயிட்டுள்ளேர். 
அவர் எபே ஆசியான்-இந்தியா வபாபேளாதார சபகக் கபேத்து 
குறித்து விபேப்பம் வதரிவித்தமதாடு, எபே சீராே மற்றும் லட்சிய 
பிராந்திய பரந்த வபாபேளாதார வர்த்தக உடன்படிக்மகமய இந்த 
ஆண்டு படிந்துவிடும் மற்றும் ஆசியான் மற்றும் பரந்த ஆசிய-
பசிபிக்குடன் நமது வபாபேளாதார மற்றும் வைிக ஈடுபாட்டிமே 
மமலதிகமாக ஊக்குவிக்கும் ன்று நம்பிக்மக வதரிவித்தார், 
ஶில்லாங் வட-கிழக்கு மமல பல்கமலக்கழகத்தில் மிக 
விமரவில் எபே ஆசியான் ஆய்வு நிமலயம் திறந்து 
மவக்கப்படும் ே வவளிபறவு அமமச்சர் அறிவித்தார்.  

3. அதிமமதகு சுஃப்யான்  திஜாலில், இந்மதாமேஶியா மற்றும் 
மதசிய அபிவிபேத்தி திட்டமிடல் பகமம தமலவர் மதசிய 
மமம்பாட்டு திட்டமிடல் அமமச்சர் கடல்வழி இமைப்பு மற்றும் 
உலக மதிப்புச் சங்கிலிகள் வளர்ச்சி அதிகரிக்கும் மதமவயிமே 
சுட்டிக்காட்டிோர். 

4. ‘இமைப்பு:எபே பகிரப்பட்ட திர்காலத்திற்கு வசல்லும் பாமத 
உபேவாக்குதல்’ வதாடர்பாக எபே குழு விவாதம்: திபே டி.ஆர் 
வஜலியாங்க்,நாகாலாந்து பதல்வபேடன் நமடவபற்றது;மிமசாரம் 
பதல்வர் திபே லால் தான்காவ்லா, அதிமமதகு பெ டின் ஏஏ 
ல்வின், மியான்மர் வவளி விவகார பிரதி அமமச்சர்; அதிமமதகு 
திபே விராசக்டி புத்ராக்குல்,தாய்லாந்து வவளிபறவு துமை 



அமமச்சர்; டாக்டர்,  மக பி வமாச்டன், ஆசியான் வசயலகத்தின் 
துமைத் தமலமமச் வசயலாளர் ஆகிமயார் பங்மகற்க உள்ளேர். 
இவர்கள் யாவபேம் வசழிப்பு, வளர்ச்சி, அமமதி மற்றும் மக்கள்-
பதல்-மக்கள் வதாடர்புகமள வசயல்படுத்த இமைப்பிற்காே  
பக்கிய பங்கு மீது இமசந்தேர். 

5. இரண்டாவது குழு 'ஆசியான் வபாபேளாதார சபகத்மதபம் 
இந்தியா: பிராந்திய மதிப்பு சங்கிலிகள் மற்றும் தயாரிப்பு வமலப் 
எபேங்கிமைத்தல்' தமலப்பில் அதிமமதகு திபே லு ம ாய் 
திபேங்க்,வியட்நாம் வவளிபறவு துமை அமமச்சர், அதிமமதகு 
திபே வசாம்சித்த் இந்தாமித்,மகத்வதாழில் மற்றும் லா மக்கள் 
குடியரசின் வர்த்தக துமை அமமச்சர்,அதிமமதகு திபே கான் 
பரித், வவளிநாட்டு அலுவல்கள் அமமச்சரமவ 
வசயலர்,கம்மபாடியா; திபே விக்ரம் நாயர், சிங்கப்பூர், பாராளுமன்ற 
உறுப்பிேபேம் மற்றும் சிங்கப்பூர்-இந்தியா பாராளுமன்ற நட்புக் 
குழு தமலவர் மற்றும் இந்தியாவிற்காே பிலிப்மபன்ஸ் குடியரசு 
தூதர், அதிமமதகு ம்..வடமரசிட்டா சி தாஜா ஆகிமயார் இதில் 
உமரயாற்றிேர். 

6. டாக்டர் ஜ்மயாத்சே சூரி, ஃப்..சி.சி.யின் உடேடியாே கடந்த 
ஜோதிபதி வரமவற்பு உமரமய நிகழ்த்திோர் மற்றும் திபே 
வஜயந்த் பிரசாத், பைிப்பாளர் நாயகம், பாதுகாப்பு ஆய்வுகள் 
மற்றும் ஆய்வு நிறுவேம் (IDSA) பலம் நன்றி எபே 
வாக்களித்ததுடன் குழு விவாதங்கள் படிவுக்கு வந்தது. 

7. அமமச்சரமவத் அமர்வு ASEAN நாடுகள் மற்றும் இந்தியாவில் 
இபேந்து 200-க்கும் மமற்பட்ட பிரதிநிதிகள் கலந்துவகாண்டேர். 

8. அமமச்சரமவத் அமர்வு நடத்தியமத அடுத்து 17ம் திகதி பிப்ரவரி 
2016இல் வர்த்தக அமர்வு நிகழ்ந்தது வதாடர்ந்து 19 பிப்ரவரி 2016 
அன்று IDSA இல், புது தில்லியில் எபே கலிசார் அமர்வு நிகழும்.  



9. மமலும் விவரங்கள் 15 பிப்ரவரி 2016 அமமச்சரமவயின்  
பத்திரிமக வவளியீட்டில் கிமடக்கின்றே. 

புது டில்லி, 

பிப்ைவரி 2016 

 


