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ഇന്ത�- ൈചന അതിര്ത്തി ്രപശ്�ന വിഷയത്തില് ഇന്ത�യുെടയും 

ൈചനയുെടയും  ്രപേത�ക ്രപതിനിധികള് ,  ്രശീ അജിത്ത് േദാവല്, 

േദശീയ സുരക്ഷാ ഉപേദഷ്ടാവ് , ്രശീ യാങ്� ജിെയച്ചി, േസ്റ്ററ്റ് 
െകൗണ്�സിലര് ,  എന്നിവര്    തമ്മിലുള്ള പതിെനട്ടാം വട്ട ചര്ച്ചകള് 

ന�ൂെഡല്ഹിയില് മാര്ച്ച് 23, 2015 നു നടന്നു. വളെര ഊഷ്മളവും 

െസൗഹൃദപൂര്ണവും ഭാവിയിേലക്കുറ്റ� േനാക്കുന്ന , 

നിര്മാണാത്മകവുമായ അന്തരീക്ഷത്തില് ആയിരുന്നു ചര്ച്ചകള് .  

 
ഇന്ത�യില് പുതിയ ഗവണ്�െമന്റ്� ഭരണം ഏെറ്റടുത്തത്തിന് 

േശഷമുള്ള ആദ� വട്ട ്രപേത�ക ്രപതിനിധി ചര്ച്ച ആയിരുന്നു 
ഇത്തവണേത്തത്. േനരേത്ത നടന്ന ചര്ച്ചകള�െട സമ്രഗ 

അവേലാകനം ്രപേത�ക ്രപതിനിധികള് നടത്തുകയുണ്ടായി.  
അതിര്ത്തി ്രപശ്�നത്തില് ന�ായമായതും, വിേവകപൂര്വ്വമായതും , 

പരസ്പരം സ�ീകാര�മാകുന്നതുമായ തീരുമാനത്തിേലക്ക് 
എ്രതയും െപെട്ടന്നു എത്തിേച്ചരുവാനായി നടത്തുന്ന  മൂന്നു ഘട്ട 

്രപ്രകിയയിെല ചര്ച്ചകള�െട പുേരാഗതി, ്രപതിബദ്ധത ഉറപ്പാക്കല് 

എന്നിവയില് അവര് സംതൃപ്തി േരഖെപ്പടുത്തി.  മാര്ഗനിര്േദശ 

തത�ങ്ങള്, രാ്രഷ്ടീയ ഘടകങ്ങള് എന്നിവയുെട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 

തീരുമാനങ്ങളില് നിന്നുെകാണ്ടു അതിര്ത്തി ്രപശ്�നത്തില് 

പരിഹാരം കാണുവാന് പരസ്പരം സ�ീകാര�മായ ചട്ടക്കൂടില് 

എത്തിേചരുവാന് ്രപേത�ക ്രപതിനിധികള് ചര്ച്ചകള് തുടര്ന്നു.  
 
ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങള�െട തുടര് വളര്ച്ചയ്ക്ക് പൂര്വ്വാവശ�കവസ്
തുവായ അതിര്ത്തി േമഖലകളിെല ശാന്തിയും സമാധാനവും 



സംരക്ഷിക്കുവാന് ആവശ�മായ നടപടികള് സ�ീകരിക്കണം എന്നത് 

ഇരു ഭാഗവും തീരുമാനിച്ച�. ഇരു രാജ�ങ്ങളിേലയും അതിര്ത്തി 
േസനയുെട വളരുന്ന പാരസ്പര�ത്തില് ഇരു ്രപതിനിധികള�ം 

സംതൃപ്തി േരഖെപ്പടുത്തുകയും  അതിര്ത്തി േമഖലകളില് 

ശാന്തിയും സമാധാനവും സംരക്ഷിക്കുന്നത്തിന് ആവശ�മായ 

ആത്മവിശ�ാസം കൂട്ട�വാന് ഈ പാരസ്പര�ം 

സഹായിക്കുെമന്നതിനാല് അത്തരം ബന്ധങ്ങള് കൂടുതല് 

വികസിപ്പിക്കുവാനും തീരുമാനിച്ച�.  

 
ഇന്ത�-ൈചന ബന്ധങ്ങളിെല ്രപധാന സംഭവം ആയിരുന്ന 

െസപ്തംബര് 2014 െല ്രപസിഡണ്ട് ഷി ജീന്പിംഗിന്െറ ഇന്ത�ാ 

സന്ദര്ശനെത്ത തുടര്ന്നുണ്ടായ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളിെല 

വികസനെത്ത ്രപേത�ക ്രപതിനിധികള് സകാരാത്മകമായി 
കാണുകയുണ്ടായി.  ്രപസിഡണ്ട് ഷിയുെട സന്ദര്ശനം നല്കിയ 

ചലനശക്തിെയ  ആധാരമാക്കി , െറല്േവ, സ്മാര്ട്ട് സിറ്റികള്, 

െവാേക്കഷണല് വിദ�ാഭ�ാസം, സ്കില് വികസനം , ശുദ്ധമായ 

പുതുക്കാവുന്ന ഊര്ജം, നിര്മ്മാണ േമഖല, എന്നീ േമഖലകളിെല 

ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങള് കൂടുതല് വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് േവണ്ടി 
്രപവര്ത്തിക്കാെമന്ന്  ഇരു വിഭാഗവും തീരുമാനിച്ച�.  സേഹാദരി - 
നഗരം, സേഹാദരി -്രപവിശ� സംവിധാനങ്ങള് വഴി ഇന്ത�യിെല 

സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കും  ൈചനീസ് ്രപവിശ�കള്ക്കും ഇടയിെല 

വളരുന്ന ബന്ധങ്ങള് ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങള് ആഴമുള്ളതാക്കാന് 

്രപധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു എന്നതു ഇരു വശവും അംഗീകരിച്ച�.  

ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങള് ശക്തി കൂട്ട�ന്നതില് ഉന്നതതല 

വിനിമയങ്ങള്ക്കുള്ള ്രപാധാന�െത്ത ്രപതിനിധികള് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. 
 
പരസ്പരം താത്പര�മുള്ള േമഖല, ആേഗാള വിഷയങ്ങള് 

എന്നിവയില് ഇരു വിഭാഗവും അവരുെട കാഴ്ചപ്പാടുകള് പങ്ക് 
വയ്ക്കുകയും തീ്രവവാദ വിരുദ്ധ ്രപവര്ത്തനം, സമു്രദതീര 



സുരക്ഷാ, കാലാവസ്ഥാ വ�തിയാനം, ഐക�രാ്രഷ്ട സഭാ 

പരിഷ്കരണം , ആണേവാര്ജ സഹകരണം തുടങ്ങിയ  

വിഷയങ്ങളില് ചര്ച്ചകള് കൂടുതല് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുവാന് 

തീരുമാനിക്കുകയും െചയ്തു.  
 
മാര്ച്ച് 24 നു േസ്റ്ററ്റ് െകൗണ്�സിലര് ്രപധാനമ്രന്തി ്രശീ നേര്രന്ദ 

േമാഡിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ്രപസിഡണ്ട് ഷി ജിന് 

പിംഗ്, ്രപധാനമ്രന്തി ലി േകഖിയാങ്� എന്നിവരുെട ആശംസകള് 

അറിയിക്കുകയും െചയ്തു  
 
ന�ൂെഡല്ഹി  
മാര്ച്ച് 24, 2015 


