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മന്ത്ന്ത്ിയ ും

ചൈന

ദേറ്റ്

വിദേശകാര്യമന്ത്ന്ത്ി വാങ് യി യ മായി നടത്തിയ ടടലിദ

കൗൺസിലർ

&

ാൺ സുംഭാഷണും

ഏന്ത്രിൽ 30, 2021
വിദേശകാര്യ

മന്ത്ന്ത്ി

ഇന്ന്

ചവക ദന്നര്ും

ദേറ്റ്

വിദേശകാര്യമന്ത്ന്ത്ിയ മായ വാങ് യി യ മായി ദ

കൗൺസിലറ ും

ചൈന

ാൺ സുംഭാഷണും നടത്തി. ഈ

ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യദയാട ള്ള സഹതാരവ ും ഐകയോർഢ്യവ ും അറിയിക്കാൻ
ചൈനീസ് രക്ഷത്തിന്ടറ അഭയർത്ഥന മാനിച്ചാണ് ദകാൾ ന്ത്കമീകര്ിച്ചത്.
വിദേശകാര്യ മന്ത്ന്ത്ി വാങ് യിയ ടട കര് തലിന ും നന്ദി അറിയിക്ക കയ ും
ഇന്ത്യയിടല ദകാവിഡ് -19 രകർച്ചവയാധിയ ടട

ര്ണ്ാും തര്ുംഗത്തിന്ടറ

ടവലലുവിളിടയ ദനര്ിടാന ള്ള നിര്ന്ത്ര്മായ ന്ത്ശമങ്ങടളക്ക റിച്ച് അദേഹടത്ത
അറിയിക്ക കയ ും

ടൈയ്ത .

ആവശയമായടതലലാും

ഈ

ടവലലുവിളിടയ

ടൈയ്യാൻ

സർക്കാർ

മറികടക്കാൻ
രൂർണമായ ും

ന്ത്രതിജ്ഞാബദ്ധമാടണന്ന ും അദേഹും രറഞ്ഞ .
ചൈനയിടല
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നിന്ന്

ആവശയമായ

ഉൽപ്പന്നങ്ങളുും

അസുംസ്കൃത വസ്ത ക്കളുും വാണിജ്യരര്മായി വാങ്ങ ന്നതിന ള്ള ന്ത്ശമങ്ങൾ
ഇന്ത്യൻ ദകന്ത്ന്ദങ്ങൾ ഇതിനകും നടത്തിവര്ികയാടണന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്ന്ത്ി
എട ത്ത രറഞ്ഞ .വിവിധ
അന വേിക്ക കയ ും

ഗതാഗത

ഇടനാഴികളുും

ആവശയമായ

ൈര്ക്ക്

ദലാജ്ിേിക്

വിമാനങ്ങളുും

രിന്ത് ണ

ദവഗത്തിൽ

ഉറപ്പാക്ക കയ ും ടൈയ്താൽ ഈ ന്ത്രന്ത്കിയ സ ഗമമാക്ക ടമന്ന് മന്ത്ന്ത്ി രറഞ്ഞ .
എലലാ ര്ാജ്യങ്ങടളയ ും ബാധിച്ച ദകാവിഡ് -19 രകർച്ചവയാധി ദരാല ള്ള
ഗ ര് തര്മായ ടവലലുവിളികൾക്ക് ഗൗര്വതര്മായ

അന്ത്ാര്ാന്ത്ര സഹകര്ണും

ആവശയമാടണന്ന് മന്ത്ന്ത്ി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
ദകാവിഡ്-19 മന ഷയര്ാശിയ ടട ഒര് ടരാത ശന്ത്ത വാടണന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്ന്ത്ി
വാങ് യി വിദശഷിപ്പിച്ചു കൂടാടത ഇതിടനതിടര് ശക്തമായ ന്ത്രതികര്ണവ ും
ഏദകാരനവ ും

ദവണടമന്ന്

അുംഗീകര്ിക്ക കയ ും

ടൈയ്ത

ഇന്ത്യാ

ഗവൺടമന്റിന്ടറ ന്ത്ശമങ്ങടള ചൈന രിന്ത് ണയ്ക്ക ന്ന ടവന്ന ും ആവശയമായ
എലലാ

വസ്ത ക്കളുും

കാലതാമസമിലലാടത

ഇന്ത്യൻ

സ്ഥാരനങ്ങളിദലക്ക്

എത്ത ന്നത് ഉറപ്പാക്ക ടമന്ന ും അദേഹും രറഞ്ഞ . ആവശയമായ സാമന്ത്ഗികൾ
എത്തിക്കാൻ

ചൈനീസ്

കമ്പനികടള

ദന്ത്രാത്സാഹിപ്പിക്ക കയ ും

രിന്ത് ണയ്ക്ക കയ ും ടൈയ്യുും. ൈര്ക്ക കൾ സ ഗമമായി സ ഗമമാക്ക ന്നതിന്
വിമാനത്താവളങ്ങൾ, കേുംസ്, എയർചലൻസ് എന്നിവയ്ക്ക ും നിർദേശും
നൽക ും. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന ള്ള ൈാർദട്ടഡ് ചൈറ്റുകൾ സവാഗതും ടൈയ്യുകയ ും
ഇന്ത്യൻ

വിഭാഗും

ഉന്നയിക്ക ന്ന

ന്ത്രദതയക

ന്ത്രശ്നങ്ങൾ

ദവഗത്തിൽ

രര്ിഹര്ിക്കടപ്പട കയ ും ടൈയ്യുന്നതാണ്. ചൈനീസ് ഭര്ണകൂടത്തിൽ നിന്ന ും
ഉൈിതമായ മദറ്റത

സഹായങ്ങളുും ലഭയമാക ടമന്ന് വാങ് യി വാഗ്ോനും

ടൈയ്ത . .
കിഴക്കൻ ലഡാക്കിടല യഥാർത്ഥ നിയന്ത്ന്ത്ണ ദര്ഖ (LAC) യിടല എലലാ സുംഘർഷ
ദരായിന്റ കളിൽ നിന്ന ും ചസനിക രിന്മാറ്റവ മായി ബന്ധടപ്പട്ട ന്ത്രശ്നങ്ങളുും
ഇര്

മന്ത്ന്ത്ിമാര് ും

ൈർച്ച

ടൈയ്ത .

നടരടികൾ ആര്ുംഭിച്ചതാടണങ്കില ും
വിദേശകാര്യ

മന്ത്ന്ത്ി

അറിയിച്ചു.

ഈ

വർഷും

ആേയും

രിര്ിച്ചുവിടൽ

അത് ഇനിയ ും രൂർത്തിയായിട്ടിടലലന്ന്
ഈ

ന്ത്രന്ത്കിയ

എന്ത്തയ ും

ദവഗും

രൂർത്തിയാദക്കണ്ത് ആവശയമാടണന്ന് അദേഹും ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. അതിർത്തി
ന്ത്രദേശങ്ങളിൽ സമാധാനവ ും ശാന്ത്ിയ ും രൂർണ്ണമായി ര നസ്ഥാരിക്ക ന്നത്
നയതന്ത്ന്ത്

ബന്ധങ്ങളിടല

ര ദര്ാഗതിയ്ക്ക്

കാര്ണമാക കയ ും

ടൈയ്യുന്ന .ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂട തൽ സുംഭാഷണങ്ങൾ ഔദേയാഗിക തലത്തിൽ
നടത്ത ന്നതിന് ഇര് ദനതാക്കളുും അന കൂലിച്ചു.
ഇന്ത്യൻ അധയക്ഷതയിൽ

സമീരഭാവിയിൽ നടക്കാനിര്ിക്ക ന്ന വിദേശകാര്യ

മന്ത്ന്ത്ിമാര് ടട BRICS , RIC ദയാഗങ്ങടളക്ക റിച്ച് ന്ത്ഹസവ ൈർച്ചദയാടടയാണ്
ടടലിദ

ാൺ ദകാൾ അവസാനിച്ചത്. ഈ രര്ിരാടികളിൽ രടങ്കട ത്തതായി

വിദേശകാര്യമന്ത്ന്ത്ി വാങ് യി സ്ഥിര്ീകര്ിച്ചു.
നയൂ ഡൽഹി
30ഏന്ത്രിൽ , 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.

