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ஆசியான்-இந்தியா நெட்ந ார்க் சிந்தனை நதாட்டியின் 

ஏழா து  ட்டமேனை கூட்டம் 

மே 13, 2022 

 

ஆசியான்-இந்தியா நெட்ந ார்க் சிந்தனைநதாட்டி  (AINTT) 7 து  ட்டமேனசயாைது, RIS, 

புது தில்லியில் உள்ள ஆசியான் – இந்தியா  னேயம் ேற்றும் 12-13 மே 2022 அன்று 

கம்ம ாடியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஃ ார் ஒத்துனழப்பு ேற்றும் பீஸ் (CICP) ஆகிய ற்றுடன் 

இனைந்து MEA ஆல் கலப் ிை முனையில் ஏற் ாடு நசய்யப் ட்டது. 

 

2. டாக்டர் ராஜ்குோர் ரஞ்சன் சிங், ந ளியுைவு ேற்றும் கல் ித்துனை இனை அனேச்சர், அரசு. 

இந்தியா ின் ேற்றும் கம்ம ாடியா இராச்சியத்தின் ந ளியுைவு ேற்றும் சர் மதச ஒத்துனழப்பு 

அனேச்சகத்தின் நசயலாளர் டாக்டர் குங் ஃம ாக் ஆகிமயார் கூட்டாக 7 து AINTT ஐத் 

நதாடங்கிைர். மூத்த அதிகாாிகள் சந்திப்பு தனல ர்கள் / அ ர்களின்  ிரதிெிதிகள் ேற்றும் 

ஆசியான் உறுப்பு ொடுகளின் தூதர்களும் அேர் ில்  ங்மகற்ைைர். நசயலாளர் ஃம ாக் தைது 

உனரயில் சுகாதாரம், தடுப்பூசிகள், காலெினல ோற்ைம் ேற்றும்  ிெிமயாகச் சங்கிலி 

 ின்ைனடவு ம ான்ை  குதிகளில் ஆசியான்-இந்தியா ஒத்துனழப்ன   லுப் டுத்த 

ம ண்டியதன் அ சியத்னத அடிக்மகாடிட்டுக் காட்டிைார். MoS தைது உனரயில் சுகாதார 

 ாதுகாப்பு, டிைிட்டல் கூட்டாண்னே ேற்றும்  சுனே ேற்றும் ெினலயாை ேீட்பு ஆகிய ற்ைில் 

ஒத்துனழப் ின் முக்கியத்து த்னத, நதாற்றுமொய்க்குப்  ிந்னதய ந ாருளாதார ேீட்சிக்காை 

ஆசியான்-இந்தியா ஒத்துனழப்புக்காை முக்கிய ெிகழ்ச்சி ெிரல்களாக எடுத்துக்காட்டிைார். 

 

3. ‘மகா ிட்-19க்கு  ிந்னதய ேீட்பு: ஆசியான்-இந்தியா கூட்டாண்னேக்காை  ிராந்திய 

ஒத்துனழப்பு ெிகழ்ச்சி ெிரல்’ என்ை கருப்ந ாருனள னேயோகக் நகாண்ட இரண்டு ொள் 

ெிகழ் ில் அனைத்து ஆசியான் உறுப்பு ொடுகள் ேற்றும் இந்தியான ச் மசர்ந்த ம ச்சாளர்கள் 

தங்கள் கருத்துக்கனளப்  கிர்ந்து நகாண்டைர். ம ச்சாளர்கள் ெினலயாை ேீட்பு, 

ஆமராக்கியத்தில் ஒத்துனழப்பு, SDG கள், MSMEகள், இனைப்பு ேற்றும்  ிெிமயாகச் சங்கிலி 

 ின்ைனடவு ம ான்ை  ல  ிரச்சினைகள் குைித்து  ி ாதித்தைர். உலகளா ிய ந ாருளாதார 

ெிலப் ரப் ின் ோற்ைத்தின்  ின்ைைியில், அைிஞர்கள், கல் ியாளர்கள் ேற்றும் சிந்தனைக் 

குழுக்கள் இந்தியா ிற்கும் ஆசியானுக்கும் இனடயிலாை நதாடர்ன   லுப் டுத்து தற்கும் 

கூட்டு  ாய்ப்புகனள அனடயாளம் காண் தற்கும் புதிய மயாசனைகனள  ழங்கிை. 

 

4. சிந்தனையாளர்கள், நகாள்னக  குப் ாளர்கள், அைிஞர்கள், ஊடகங்கள் ேற்றும்  ைிகப் 

 ிரதிெிதிகள் அடங்கிய ஆசியான்-இந்தியா  ட்டமேனசயாைது 2009 ஆம் ஆண்டு 

தாய்லாந்தில் ெனடந ற்ை 7 து ஆசியான்-இந்தியா உச்சிோொட்டில் அரசாங்கங்களுக்கு 

ஒத்துனழப் ின் எதிர்கால தினசயில் நகாள்னக உள்ளீடுகனள  ழங்கு தற்காக 



ெிறு ப் ட்டது. இந்த ேன்ைம் உயர்தர ஆராய்ச்சி தளோக நசயல் டுகிைது ேற்றும் ஆசியான்-

இந்தியா மூமலா ாய கூட்டாண்னேனய மேலும்  லுப் டுத்த ெீண்ட கால முன்மைாக்குகனள 

 ழங்குகிைது. AINTT இன் கனடசி ஆறு  ட்ட மேனசகள் முனைமய 2012 இல் புது 

நடல்லியிலும், 2013 இல் Vientiane, 2014 இல் Hanoi, 2015 இல் Koala Lumpur, 2018 இல் 

Jakarta ேற்றும் 2020 இல் Bangkok இல் ெனடந ற்ைை 

 

ெியூ நடல்லி  

மே  13, 2022 

 

 

 

 
DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s 

website and may be referred to as the official press release. 

 
 


