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વિદેશ મંત્રી તથા ચીનના સ્ટેટ કાઉન્સિલર અને વિદેશમંત્રી મહામહિમ વાંગ યી વચ્ચ ેટેલિફોન 

વાતચીત 
એિિલ 30, 2021 

 

િવદેશ મતં્રીએ આજે સાંજે ચીનના સ્ટેટ કાઉિસસલર અન ેિવદશે મંત્રી મહામિહમ વાંગ યી સાથે ફોન પર ચચાા કરી હતી. 
અત્યારની િસ્થિતમાં ભારત િત્યે સહાનુભૂિત દશાાવવા અને ટેકો આપવા માટે ચીન તરફથી કરાયેલી િવનંતીના અનસુંધાન ેઆ 

કોલની વ્યવસ્થા કરાઈ હતી. 

િવદેશ મતં્રીએ ચીનના િવદેશ મતં્રી વાંગ યીનો તેમણ ેવ્યક્ત કરલેી સંવેદના બદલ આભાર માસયો હતો. તેમણે ભારતમાં કોિવડ-
19 રોગચાળાની બીજી લહેરના કારણ ેસર્જાયેલા પડકારનો સામનો કરવા માટે હાલના િયાસો િવશ ેતેમને માિહતગાર કયાા 

હતા. તેમણે કહ્ુ ંક ેઆ પડકારન ેપહોંચી વળવા માટે તમામ આવશ્યક પગલાં લવેા માટે સરકાર સપંૂણાપણ ેિિતબદ્ધ છે.  

િવદેશ મતં્રીએ આ સંદભામાં જણાવ્યંુ કે ભારતીય સંસ્થાઓ ચીન પાસેથી વાિણિયયક રીતે આવશ્યક ઉત્પાદનો અને કાચી 

સામગ્રી મેળવવાની િક્રિયા કરી રહી છે. મંત્રીએ જણાવ્યંુ કે િવિવધ ટ્રાસસપોટા કોક્રરડોર અને કાગો ફ્લાઈટ ખુલ્લી રાખવામાં 

આવે અન ેઆવશ્યક લોિજિસ્ટક સપોટા ઝડપથી આપવામાં આવ ેતો આ િક્રિયા વધુ ઝડપથી થઈ શકશે. મંત્રીએ એ બાબત પર 

ભાર મૂક્યો કે કોિવડ-19 રોગચાળા જેવા ગભંીર પડકારો, જેણે તમામ દેશોને અસર કરી છે, તેના માટે વધારે ગભંીર 

આંતરરાષ્ટ્રીય સહકારની જરૂર છે.  

 

િવદેશ મતં્રી વાંગ યીએ કોિવડ-19ને માનવર્જતના દુશ્મનરૂપ ગણાવ્યંુ હતું અને કહ્ુ ંહતું ક ેસુવ્યવિસ્થત િિતભાવ આપવા માટે 

સંકલનની જરૂર છે. તેમણે કહ્ું કે ચીન ભારત સરકારના િયાસોને ટેકો આપે છે અને કોઈ પણ િવલંબ વગર ભારતીય 

સંસ્થાઓને તમામ આવશ્યક સામગ્રી પહોંચાડવામાં આવે તે સુિનિચચત કરશે. ચીનની કંપનીઓન ેઆવશ્યક સામગ્રી ક્રડિલવર 

કરવા માટે િોત્સાિહત કરાશે અન ેતેમને ટેકો અપાશે. એરપોર્ટસા, કસ્ટમ્સ અને એરલાઇસસને સૂચના આપવામાં આવશે જેથી 

માલસામાન વધુ સરળતાથી પહોંચાડી શકાય. ભારતમાંથી આવતી ચાટાડા ફ્લાઇર્ટસ આવકાયા છે અને ભારત ેઉઠાવેલા મુદ્દાનો 

ઝડપથી ઉકલે લાવવામાં આવશે. િવદેશ મંત્રી વાંગ યી એ ચાઇનીઝ સરકાર તરફથી બીજી યોગ્ય સહાયતા કરવાની પણ ઓફર 

કરી હતી.  

બંને મંત્રીઓએ પૂવા લડાખમાં વાસ્તિવક િનયંત્રણ રેખા (એલએસી) પર ઘર્ાણના તમામ બબદુઓ પરથી પાછા હટી જવાના 

વણઉકેલાયેલા મુદ્દે પણ ચચાા કરી હતી. િવદેશ મંત્રીએ જણાવ્યંુ ક ેત્યાંથી પાછા ખસવાની િક્રિયા ચાલુ વર્ામાં શરૂ થઈ છે, 



પરંતુ હજુ પણૂા નથી થઈ. તેમણ ેકહ્ું કે આ િક્રિયા વહેલી તક ેપણૂા કરવામાં આવે તે જરૂરી છે. સરહદી િવસ્તારમાં સંપણૂાપણે 

શાંિત જળવાશે તો િદ્વપક્ષીય સબંંધોમાં િગિત આવશ.ે બંને મતં્રીઓ આ અંગે સત્તાવાર સ્તર ેઆગળ ચચાા કરવા સહમત થયા 

હતા.  

ટેિલફોનના અંતે િવદશે મંત્રીઓની િિક્સ અને આરઆઇસી બેઠકોની ચચાા કરવામાં આવી હતી જે ભારતના અધ્યક્ષપદ હેઠળ 

નજીકના ભિવષ્યમાં યોર્જવાની છે. િવદેશ મંત્રી વાંગ યીએ આ કાયાિમોમાં તેમની િહસ્સેદારીની પિુિ કરી હતી.  

 

નવી દિલ્હી 

એપ્રિલ 30, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s 

website and may be referred to as the official press release. 

 

 


