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 సమిహద్ఽద  విషయము  ై ఫారత్ మమియు ఙ ైనా రణయేక రతితుధఽలు , జాతీయ భద్రత 

సలహాదారు శీ్ర శివ్ శంకర్ బెనన్ మమియు స్టేట్ కౌతుిలర్ యంగ్ జెభచ్చి ల మధే 17 వ 

మౌండ్ చరిలు 10-11 పబ్రవమి 2014 న నాే ఢిలీ్ల లో జమిగినవి. చరిలు ఙాలా సషేబెైన 

మమియు సఽహిదాావ వణావరణము లో జమిగభ. 

2. రణయేక రతితుధఽలు,ఙ ైతూస్ రమియర్ ల్ల కేకియాంగ్ ఫారత్ రేటన మమియు ఆ తరువత 

2013 లో రధాన మంతిర డా. మనమోహన్ స్ంగ్ బీజంగ్ రేటన తరువభ ఫారత్-ఙ ైనా 

సంబ్ంధాలనఽ సమీక్ింఙారు.  గటటే  ఐన మమియు  రుగుతునన ఫారత్-ఙ ైనా ఫాగస్ామేము 

ఈ తృర ంతములో మమియు రంఙాతుకి శంతి మమియు స్థరతాము కల్పసఽత ంద్తు వరు 

అంగీకమింఙారు. 

3. ద ైాతృకి్క సంబ్ంధాలనఽ సమగీంగ సమీకి్సాత , రణయేక రతితుధఽలు 2014 సంవతిరము 

ఇరు క్ాల అతూన రంగలు అంటే ఆమిధక , స్ంసకితిక మమియు స్ంఘిక రంగల నఽండి 

రసర రేటనలు వ ండయ సంవతిరము గ గురుత ండి తృో తుంద్తు సంతిత  వేకతం ఙయశరు.  

ఉచి స్థ భలో మక తృో కలు మమియు ఇరు రజల మధే బ్ంధాలనఽ గటటే  రఙాల్పిన 

అవసమతున వరు నొకిక ఙ తృరు.  మెండు దయశల మధే కౌంటర్ టెరీమిజం , డిస్రోబెంట్ 

మమియు అంతమా తీయ భద్రత మమియు మామీటెైమ్ విషయాలణో కలు కొతు అతూన ద ైాతృక్ిక 

విషయాల  ై ఎటట క డు చరిలు జరగటాతుకి వరు తృోర తిహింఙారు. 



4. రణయేక రతితుధఽలు సమిహద్ఽద  విషయము సమాధానము కొరకు , అంతకు ముంద్ఽ ఇరు 

క్ాలు అంగీకమించ్చన మూడంచల రకిీయ లో మెండవద ైన పటరమ్ వర్క  ై చరిలు 

కొనస్గింఙారు.  ఇది ఫారత్-ఙ ైనా సమిహద్ఽద  విషయము స్ టటల్ోంట్ కు మజకీయ 

రమాణాలు మమియు మారగద్రశక సాణరా ల అంగీకరము  ై ఆధార డుతుంది.   

 

5.   రుగుతునన ఫారత్-ఙ ైనా బ్ంధాతుకి మూలబెైన ఫారత్-ఙ ైనా సమిహద్ఽద  తృర ంణాలోీ  శంతి 

మమియు రశంతత కొనస్గించటాతున కూడా వరు చమిింఙారు.  వరు ఇంక అద్న  

కతుపడ న్ి బిల్పడంగ్ చరేలు , బ్ారడర్ డిప న్ి సహకర అగీీబెంట్ అమలు గుమించ్చ కూడా 

వివరముగ చమిింఙారు.  స్ంవతిమీక రక్షణ చరిలు 2014 లో తారగ జరగలనన 

తురణయాతున వరు స్ాగతింఙారు.  ఈ చరేలు ఇరు క్ాల మధే ఎటట క డు చరిలు 

జమిగే అలవటు నఽ  ంచ్చ ఇద్ద మి మధే మమింత అవగహన నఽ మమియు నమోకతున 

 ంచఽతుంది. 

6.  రసర ఆసకిత కల్పగిన తృర ంతీయ మమియు అంతమా తీయ విషయాలు మమియు ఈసే్ 

ఆస్యా సమిోట్ రకిీయ లో సహకరము మమియు వెసే్ ఆస్యా ఇంక అఫ్ా తుస్త న్ లో 

రసఽత త మిసఽత తుల  ై కూడా వరు చమిింఙారు.  ఫారత్-ఙ ైనా సంరదిం లు ఈ 

విషయాలకు కూడా తృొ డిగింఙాలతు వరు అంగీకమించరు. 

7.  స్టేట్ కౌతుిలర్ యంగ్ జెభచ్చి రధాన మంతిర డా. మనమోహన్ స్ంగ్ నఽ కల్పశరు. 

నాే ఢిలీ్ల 

పబ్రవమి 11, 2014 


