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1.    കീര്ഗീസ് റിപ്പ�ിക് വിേദശകാര� മ്രന്തി ആദരണീയനായ ്രശീ 
എറിയാന് അബീല്േദവ് ഔേദ�ാഗികമായി ഇന്ത� സന്ദര്ശിച്ച�.  

െഫ്രബുവരി 13 മുതല് 15 വെരയായിരുന്നു ( െഫ്രബുവരി 13-15) 

സന്ദര്ശനം .  ഇന്ത�യുെട വിേദശകാര� മ്രന്തി ്രശീ സല്മാന് 

ഖുര്ഷിദിന്െറ ക്ഷണം സ�ീകരിച്ചായിരുന്നു സന്ദര്ശനം .  ്രശീ 
ഖുര്ഷിദുമായി  വിശദമായ ചര്ച്ചകള് കീര്ഗീസ് 

വിേദശകാര�മ്രന്തി നടത്തി വ�ാപാര വ�വസായ സഹമ്രന്തി ്രശീ 
സുദര്ശന് നാചിയപ്പനുമായും അേദ്ദഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.   
ചിന്തകര് , ഇന്ത� െസന്്രടല് ഏഷ� െഫൗേണ്ടഷന്, ഇന്ത� -കീര്ഗീസ് 

െസൗഹൃദ െസാൈസറ്റി എന്നിവരുമായും അേദ്ദഹം ചര്ച്ചകള് 

നടത്തി .  
 
2.    ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളില് ഉണ്ടായിട്ട�ള്ള  സമ്രഗമായ 

പുേരാഗതികള് കീര്ഗീസ് വിേദശകാര� മ്രന്തിയും ഇന്ത�യുെട 

വിേദശകാര� മ്രന്തിയും വിശദമായി വിലയിരുത്തുകയുണ്ടായി.  
ഇേപ്പാഴുള്ള അന്താരാ്രഷ്ട േമഖലാ വിഷയങ്ങള�ം മ്രന്തിമാര് ചര്ച്ച 

െചയ്യ�കയുണ്ടായി .  
 
3.    പരസ്പരമുള്ള നിയമ സഹായത്തിന് സഹകരിക്കുന്ന  ഒരു 
ഉഭയകക്ഷി സഖ�ം , നയത്രന്തജ്ഞര് , ഉേദ�ാഗസ്ഥര് , േസവന 

പാസ്േപാര്ട് ഉടമകള് എന്നിവര്ക്ക് വിസ ൈകവശം വയ്ക്കാെത 

സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് േവണ്ട കരാര് എന്നിവെയ കുറിച്ച�  

്രപവര്ത്തിക്കുവാന് ഉതകുന്ന  േരഖകള്  ചര്ച്ചകെള തുടര്ന്നു ഇരു 
വിഭാഗങ്ങള�ം ൈകമാറി .  
 
 



4.     കീര്ഗീസ് റിപ്പ�ിക് അടുത്ത വര്ഷങ്ങളില് 

ആേലാചനസഭാപരമായ ജനാധിപത� രാ്രഷ്ടീയ വഴിയാണ്� 

സ�ീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്  അത് ഇന്ത�യുേടതുമായി സാമ�വുമുണ്ടു. 
ജന്രപതിനിധി വിനിമയം കൂടുതല് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുവാന് ഇരു 
വശങ്ങള�ം തീരുമാനിച്ച�. ഈ വര്ഷാവസാനേത്താെട  ഇന്ത� 

സന്ദര്ശിക്കുവാന് ഉേദ്ദശിക്കുന്ന  കീര്ഗീസ് ജന്രപതിനിധികള�െട 

സംഘെത്ത  ഇന്ത�യുെട വിഭാഗം സ�ാഗതം െചയ്തു   
 
 
5.    ബിഷ്േകക്കില് ജൂൈല 2013 ല് നടന്ന വ�ാപാരം, സാമ്പത്തികം , 

ശാസ്്രതം, സാേങ്കതികവിദ� , സാംസ്കാരിക സഹകരണം 

എന്നിവയിലുള്ള ആറാമത് ഇന്ത�- കീര്ഗീസ് റിപ്പ�ിക് ഇന്റര്- 

ഗവണ്�െമന്റല് കമ്മീഷന് േ്രപാേട്ടാേക്കാള് നടപ്പിലാക്കിയതിെല 

പുേരാഗതിയില് ഇരു രാജ�ങ്ങള�ം സംതൃപ്തി ്രപകടിപ്പിച്ച� .  

സാധ�തകേളക്കാള് വളെര താെഴ ആണ്� വ�ാപാര നിലവാരം എന്നു 
അവര് നിരീക്ഷിച്ച�.  ഉഭയകക്ഷി വ�ാപാരം 

വര്ദ്ധിപ്പിക്കുവാനുള്ള നടപടികള് കൂട്ട�വാന് അവര് 

തീരുമാനിച്ച�. ഉഭയകക്ഷി നിേക്ഷപ സഹകരണത്തിന് ്രപധാനെപ്പട്ട 

േമഖലകള് ആയ ഖനനം , ഫാര്മസ�ൂട്ടിക്കല് , വസ്്രതം , ഗാര്െമന്റ്� 

വ�വസായം , ഗതാഗതം ,വിനിമയം , വിദ�ാഭ�ാസം , ആേരാഗ�ം, 

വിേനാദ സഞ്ചാരം  എന്നിവ അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി . കീര്ഗീസ് 

റിപ്പ�ിക്കിേലക്ക് ഇന്ത�യുെട വ�ാപാര േമഖലയില് നിന്നുമുള്ള 

്രപതിനിധികള�െട  സന്ദര്ശനം െചയ്യാനുേദ്ദശിച്ചതിെന ഇരു 
വിഭാഗങ്ങള�ം സ�ാഗതം െചയ്തു. ഇതിന്െറ ഭാഗമായി ഇന്ത�- 

കീര്ഗീസ് റിപ്പ�ിക് സംയുക്ത ബിസിനസ് െകൗണ്�സിലും 

ആസൂ്രതണം െചയ്തു .  
 
6.    വളെര ശക്തവും തുടരുന്നതുമായ വികസന പങ്കാളിത്തം  

ഇന്ത�യും കീര്ഗീസ് റിപ്പ�ിക്കും തമ്മിലുണ്ട് . തലാസിെല 



ഉരുളക്കിഴങ്ങു സംസ്ക്കരണ �ാന്റ്� കമ്മീഷന് െചയ്തത് ഇതിന്െറ 

ഉദാഹരണമായി ഇരു വിഭാഗവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.  ബിഷ്േകക്കില് 

ഐടി േമഖലയില് വിജയകരമായി നടപ്പാക്കിയ ഐ ടി െസന്റര് 

േഫാര് എക്സലന്സും അേതാെടാപ്പം ആസൂ്രതണം െചയ്ത പാന് 

െസന്്രടല് ഏഷ� ഈ െനറ്റ് വര്ക്കിെല പുേരാഗതിയും  മ്രന്തിമാര് 

ചൂണ്ടിക്കാട്ടി . 
 
7.    സൂരജ്കുണ്ട് േമളയില് കീര്ഗീസ് സാംസ്ക്കാരിക സംഘം 

നടത്തിയ സന്ദര്ശനെത്ത ഇന്ത�യുെട വിഭാഗം അഭിനന്ദനം 

്രപകടിപ്പിക്കുകയും ഉഭയകക്ഷി സാംസ്ക്കാരിക വിനിമയങ്ങള�െട  

്രപാധാന�െത്ത കുറിച്ച� ഊന്നി പറയുകയും െചയ്തു. സിനിമാ 

നിര്മാണത്തിെല സഹകരണെത്ത കുറിച്ച് ഇരു വിഭാഗവും ചര്ച്ച 

െചയ്തു, ' മാനസ് ' എന്ന മഹാകാവ�ത്തിന്െറ  സംയുക്ത നാടക 

നിര്മ്മാണേത കുറിച്ച് കീര്ഗീസ് വിഭാഗം ഒരു നിര്േദശം മുേന്നാട്ട് 
വയ്ക്കുകയും െചയ്തു.   
 
8.    െസപ്തംബര് 2013 ല് കീര്ഗീസ് ്രപതിേരാധ മ്രന്തി ഇന്ത� 

വിജയകരമായി  സന്ദര്ശിച്ചത് ഇരു ഭാഗങ്ങള�ം ഓര്ത്തു , 
പുേരാഗമിക്കുന്ന ഉഭയകക്ഷി മിലിട്ടറി സാേങ്കതിക 

സഹകരണത്തില് അവര് സംതൃപ്തി ്രപകടിപ്പിക്കുകയും 

െചയ്തു.   അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിെല സുരക്ഷാ സ്ഥിതിവിേശഷത്തിന്െറ 

പശ്ചാത്തലത്തില് തീ്രവവാദ ്രപതിേരാധ േമഖലയില് കുറച്ച� കൂടി 
അടുപ്പമുള്ള സഹകരണത്തിന് ഇരു വിഭാഗവും കൂടുതല് ഊന്നല് 

നല്കുകയുണ്ടായി.   
 
9.    ഐക�രാ്രഷ്ടസഭാ നവീകരണത്തിന്െറ പശ്ചാത്തലത്തില് 

ഐക�രാ്രഷ്ട സഭയിലുള്ള തങ്ങള�െട സഹകരണം കൂടുതല് 

അടുപ്പം ഉള്ളതാക്കുവാന് ഇരു വശങ്ങള�ം തീരുമാനിച്ച� .  

ഐക�രാ്രഷ്ട സുരക്ഷാെകൗണ്�സിലില് ഇന്ത�ക്ക്  



സ്ഥിരാംഗത�ത്തിെന കീര്ഗീസ് പിന്തുണച്ചിരുന്നു .ഷാങ്�ഗ്ഹായ് 

േകാ ഓപ്പേറഷന്  ഓര്ഗൈനേസഷനില് (SCO) ഇന്ത�യുെട പൂര്ണ 

അംഗത�ത്തിെനയും കീര്ഗീസ് പിന്തുണച്ചിരുന്നു .  
 
10.    വളെരയധികം െസൗഹൃദവും ഊഷ്മളവും പരസ്പരം  

മനസ്സിലാക്കുന്നതുമായ അന്തരീക്ഷത്തില് ആയിരുന്നു ചര്ച്ചകള് 

 
 ന�ൂ െഡല്ഹി  
െഫ്രബുവരി 14, 2014 


