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எல்ைல ெதாடர்பாக இந்தியா மற்�ம் சீனா இைடேய வ�ேசட 

ப�ரதிநிதிக�க்� இைடய�லான அைமதிப் ேபச்�வார்த்ைதய�ன் 18 ஆம் 

�ற்�, � அஜித் ேதாவல்,ேதசிய பா�காப்� ஆேலாசகர் மற்�ம் மாநில 

க�ன்சிலர் தி� யாங் ஜ�ச்சி, இைடேய  23 மார்ச் 2015 அன்� �� 

தில்லிய�ல் நைடெபற்ற�.இந்த ேபச்�வார்த்ைத தி�ப்திகரமாக�ம் 

நியாயமாக�ம் மற்�ம் ஒ� ஆக்க�ர்வமான மற்�ம் எதிர்பார்ப்� 

�ழ்நிைலய�ல் நைடெபற்றன. 

இ� இந்தியாவ�ல் �திய அர� பதவ�ேயற்ற ப�ன் வ�ேசட 

ப�ரதிநிதிக�க்�ள் நடக்�ம் �தல் �ற்�ப் ேபச்�வார்த்ைதயாக 

இ�ந்த�. வ�ேசட ப�ரதிநிதிகள் இதற்� �ந்ைதய �ற்� 

ேபச்�வார்த்ைத �றித்� ஒ� வ��வான ஆய்� ஒன்ைற நடத்திய�. 

அவர்கள் ேபச்�வார்த்ைதகள் �ன்ேனற்றத்ைத பற்றி தி�ப்தி 

ெத�வ�த்தேதா�, எல்ைல ேகள்வ� �றித்� நியாயமான, ச�யான, இ� 

தரப்ப�ன�ம் ஏற்�க்ெகாள்�ம் த�ர்மானதிட்�ைன ஒ� ஆரம்ப 

ேததிய�ல் ெபற �ன்� ப� ெசயல்�ைற உ�திப்பாட்�ைன 

வலி��த்தினர். அரசியல் அள��க்கள் மற்�ம் வழிகாட்டல் ேகாட்பா�கள் 

ஒப்பந்தத்தின் அ�ப்பைடய�ல், எல்ைலய�ன் த�ர்மானம் �றித்� பரஸ்பரம் 

ஏற்�க்ெகாள்�ம் கட்டைமப்� அைடய வ�ேசட ப�ரதிநிதிகள் ெதாடர்ந்� 

வ�வாதங்கள் நடத்தினர். 

 



இ�தரப்� உற�கள் ெதாடர்ந்� வளர்ச்சிக்� �ன் ேதைவயா�ம் 

எல்ைல ப�திகள�ன் அைமதிக்�ம், ஒ�ங்கிற்�ம் ேதைவயான 

நடவ�க்ைககைள எ�க்க இ� தரப்�ம் ஒப்�க்ெகாண்டன. இ� 

நா�கள�ன் எல்ைல சக்திக�க்�ம் இைடேய ெப�கிவ�ம் ெதாடர்� 

�றித்� வ�ேசட ப�ரதிநிதிகள் தி�ப்தி ெத�வ�த்�ள்ளனர். ேம�ம்  

எல்ைலப் ப�ரேதசங்கள�ல் சமாதானத்ைத�ம் அைமதிைய�ம் 

பராம�ப்பதற்� மிக �க்கியமா�ம் நம்ப�க்ைகைய வளர்க்�ம் 

நடவ�க்ைககளான ெதாடர்�கைள வ���ப�த்த�ம் அவர்கள் 

ஒப்�க்ெகாண்டனர். 

இந்திய-சீன உற�கள�ல் ஒ� �றிப்ப�டத்தக்க நிகழ்வாக ெசப்டம்பர் 

2014 இல் இந்தியாவ�ற்� ஜனாதிபதி ஜி ஜின்ப�ங் அவர்கள�ன் 

ெவற்றிகரமாக பயணத்ைத ெதாடர்ந்� இ�தரப்� உற�கள் வளர்ச்சி 

சாதகமாக இ�ப்பைத வ�ேசட ப�ரதிநிதிகள் �ன்ைவத்தனர். ய�ல்ேவ, 

ஸ்மார்ட் நகரங்கள், ெதாழிற் கல்வ�, திறன் ேமம்பா�, �த்தமான 

மற்�ம் ��ப்ப�க்கத்தக்க எ�சக்தி மற்�ம் உற்பத்தி �ைற 

ஆகியவற்றில் இ�தரப்� உற�கைள ேமம்ப�த்திக் ெகாள்ள ஜனாதிபதி 

ஜிய�ன் வ�ைக வழங்கப்பட்ட ேவகத்ைத ம�� கட்ட இ� தரப்ப�ன�ம் 

ஒப்�க் ெகாண்டனர். இ� தரப்�ம் சேகாத�-நகரம் மற்�ம் ைமத்�ன� 

மாகாண �ட்பம் �லம், இந்திய மாநிலங்கள் மற்�ம் சீன 

மாகாணங்கள�ல் இைடேய வளர்ந்�ள்ள இைணப்பான்கள், இ�தரப்� 

உற�கைள ஆழமாக்க ஒ� �க்கிய பங்� வகிக்கிற� என்� இ� 

தரப்ப�ன�ம் ஒப்�க் ெகாண்டனர். இரண்� வ�ேசட ப�ரதிநிதிக�ம் 

இ�தரப்� உற�கைள வ�ப்ப�த்�ம் உயர் நிைல ப�மாற்றங்கள�ன் 

�க்கியத்�வத்ைத வலி��த்தினர். 

இ� தரப்�ம் இ�தரப்� நலன்கள் சம்பந்தப்பட்ட ப�ராந்திய மற்�ம் 

சர்வேதச ப�ரச்ைனகள�ல் க�த்�க்கைள ப�மாறிக் ெகாண்டேதா�  

மற்�ம் பயங்கரவாத-எதிர்ப்�, கடேலாரப் பா�காப்�, காலநிைல 



மாற்றம், ஐக்கிய நா�கள் மற்�ம் சிவ�ல் அ� சக்தி ஒத்�ைழப்� 

சீர்தி�த்தம் தங்கள் ஆேலாசைனகைள அதிக�த்� ெகாள்ள ஒப்�க் 

ெகாண்டனர். 

மாநில க�ன்சிலர் யாங் ஜ�ச்சி, மார்ச் 24 ம் ேததி ப�ரதமர் நேரந்திர 

ேமா�க்� அைழப்� வ��த்�, ஜனாதிபதி ஜி ஜின்ப�ங் மற்�ம் ப�ரதம 

மந்தி� லி ெகக்கியாங் ஆகிேயா�ன் வாழ்த்�க்கைள ெத�வ�த்தார். 

 

�� தில்லி 

மார்ச் 24, 2015 


