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భారత్-చ ైనా వ్యూహాత్మక ఆరధిక చర్ సమావేశము యొకక మూడవ్ ర ౌండ్ ఈ రోజు తెజౌంగ్ 
లో జరధగధౌంద.ి  చర్లకు భారత్ తృా తుౌంగ్ కమిషన్ డిప్యూటీ ఛ ైరమన్ డా మౌంటెక్ సౌంగ్ 
అహలా వలియా మరధయు చ ైనా నేషనల్ డ వ్ల్మౌంట్ మరధయు రధతౄర్చమ కమిషన్ ఛ ైరమన్ శీ్ర సు 
శఓష సహధ్ూక్షత్ వ్హ ౌంచారు.    భారత్ మరధయు చ ైనా ల నుౌంచి వ్ుననణాధికరులు 
సమావేశములో తృలగొ నానరు. 

 
సథూ ల ఆరధిక విధానములో సమనవయము మరధయు ఇత్ర విషయములు మరధయు 
సవళా్ను ఎదురకకనే వ్ుదదేశూముణో, ద ైవతృక్షిక వూతృరము, ్టటు బడులు మరధయు ఆరధిక 
సహకరము ఇౌంక తృర ౌంతీయ మరధయు ప్రప్ౌంచ ఆరధిక ప్రధసిత్ుల్ై ఇరు ప్క్షాలు విసిృత్ 
చర్లు జరధతృరు.  ర ైలవవ రౌంగములో మౌలిక సదుతృయాలు, ఐటిష, ఎనరధి మరధయు ఆరధిక 
రౌంగలలో ద ైవతృక్షిక్్ సహకరౌం వ్ుౌండాలతు నొకకక చ తృారు.  ఐకూరజూ సమితి, గూీ ప్-20 
మరధయు త ఆర్చ ఐసన ఎస్ వ్ౌంటి బహలతృక్షిక వేదికలలో ద ైవతృక్షిక సమనవయాతున మరధౌంత్ గటిు  
ప్రచాలతు ర ౌండు ప్క్షాలు అౌంగీకరధౌంచాయ.   
 

ర ైలవవ రౌంగములో, హెవి హాల్, సటుషనా ప్ునరతేవ్ృదిే  మరధయు ప్రసుి త్ౌం నడుసుి నన ర ైళా్ 
వేగతున ్ౌంచద విషయములలో సాషుమ ైన సహకర ఏరాటాను ప్రధశ్రలిౌంచాలతు ఇరు ప్క్షాలు 
అౌంగీకరధౌంచాయ.  ఈ విషయములో అమలు విధివిధానాలను త్యారు చదయుటకు నోడల్ 
ఏజ తూ్లను తుయమిౌంచారు. 
 



భారత్ లోతు ప్రధశమీలలో మరధయు తృరధశ్ీమిక తృర ౌంణాలలో చ ైతూస్ కౌం్తూల ్టటు బడులను 
సులభత్రౌం చదసటౌందుకు ఎస్ ఈడియ కకీౌంద ఓ టాస్క తౄో ర్చ్ ను ఏరాటట చదయాలతు ర ౌండు ప్క్షాలు 
తురణయౌంచాయ.   
 
చర్లోా , (1) సస్ుయనబుల్ అరబన ైజషన్ మరధయు (2) ఇనఫరైమషన్ మరధయు 
కమూూతుకైషన్్ టెకనలజీ లో సహకరౌం ్ై మ మరౌండ ఆఫ్ అౌండర్టౌండిౌంగ్ ల్ై 
సౌంత్కలు జరధగయ.  చర్ల త్దుప్రధ ర ౌండ్ కు ముౌందద సస్ుయనబుల్ అరబన ైజషన్ 
మరధయు ఎనరధి తృా తుౌంగ్  ల ్ై సౌంయుకి సుడీ ప్యరధి చదయటాతుకక త్యారు చదసన కరూచరణ 
ప్రణాలు ్ై కూడా చర్లోా  సౌంత్కలు జరధగయ. 
 
డా. మౌంటెక్ సౌంగ్ అహలా వలియా చ ైతూస్ టరమియర్చ లీ కైకకయాౌంగ్ ను రైప్ు తెజౌంగ్ లో 
కలుస్ి రు.  ఆయన చ ైతూస్ ఆరధిక శ్ఖలో, అస్్ట్్ సథప్రధవజన్  మరధయు ఎడిమతుసటు షేన్ లో 
త్న సహచరులను, మరధయు చ ైనా డ వ్ల్మౌంట్ బాూౌంక్ ఛ ైరమన్ ను కలుస్ి రు. 
 
ఎస్ ఈడిు మదటి ర ౌండు ర ౌండుా  స్్ు ౌంబర్చ 2011 లో తెజౌంగ్ లో మరధయు నవ్ౌంబర్చ 2012 లో 
నథూ ఢిలాీ లో జరధగధనవి.  నాలుగవ్ ర ౌండ్ వ్చద్ సౌంవ్త్్రౌం భారత్ లో జరుగుత్ుౌంద.ి 
 
నథూ ఢిలాీ  
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