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வெளிவிகார அமைச்சர் மற்றும் மாநில கவுன்சிலர் மற்றும் சீன
வெளியுறவு மந்திரி எச்.இ. திரு. வாங் இ உடனான தொலைபேசி
உரையாடல்
ஏப்ரல் 30,2021
வெளிவிகார அமைச்சர் சீன மாநில கவுன்சிலர் மற்றும் சீன வெளியுறவு அமைச்சர் எச்.இ.
திரு, வாங் யி உடன் தொலைபேசி உரையாடலை இன்று மாலை நிகழ்த்தினார். இந்த
நேரத்தில் இந்தியாவுடனான அவர்களது அனுதாபத்தையும் ஒற்றுமையையும் தெரிவிக்க
சீன தரப்பின் வேண்டுகோளின் பேரில் இந்த அழைப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.
வெளியுறவு மந்திரி வாங் யியின் உணர்வுகளுக்கு வெளியுறவு அமைச்சர் நன்றி
தெரிவித்ததோடு,

இந்தியாவில்

Covid-19

தொற்றுநோயின்

இரண்டாவது

அலை

முன்வைக்கும் சவால்களை எதிர்கொள்ள தொடர்ந்து மேற்கொண்டுள்ள முயற்சிகள்
குறித்து அவருக்கு விளக்கினார். இந்தச் சவாலை சமாளிக்க தேவையானதைச் செய்ய
அரசாங்கம் முழுமையாக உறுதியாக இருப்பதாக அவர் கூறினார்.
சீனாவில் சப்ளையர்களிடமிருந்து தேவையான பொருட்கள் மற்றும் மூலப்பொருட்களை
வணிக ரீதியாக கொள்முதல் செய்யும் பணியில் இந்திய நிறுவனங்கள் ஏற்கனவே
உள்ளன என்பதை வெளிவிகார அமைச்சர் எடுத்துரைத்தார். பல்வேறு போக்குவரத்து
தாழ்வாரங்கள் மற்றும் சரக்கு விமானங்கள் திறந்த நிலையில் இருந்தால், தேவையான
தளவாடங்கள்

ஆதரவு

விரைவாக

உறுதி

செய்யப்பாட்டால்

இந்த

செயல்முறை

எளிதாக்கப்படும் என்று அமைச்சர் கூறினார். அனைத்து நாடுகளையும் பாதித்த covid-19
தொற்றுநோய்

போன்ற

கடுமையான

சவால்களுக்கு

கடுமையான

சர்வதேச

ஒத்துழைப்பு தேவை என்று அமைச்சர் வலியுறுத்தினார்.
Covid-19ஐ மனிதகுலத்தின் பொதுவான எதிரி என்று வெளியுறவு மந்திரி திரு. வாங் யி
விவரித்தார்,

மேலும்

ஒருங்கிணைந்த

பதிலில்

ஒருங்கிணைப்பு

தேவை

என்று

ஒப்புக்கொண்டார். இந்திய அரசாங்கத்தின் முயற்சிகளுக்கு சீனா ஆதரவளிப்பதாகவும்,
தேவையான

அனைத்து

பொருட்களும்

தாமதமின்றி

இந்திய

நிறுவனங்களுக்கு

செல்வதை உறுதி செய்யும் என்றும் அவர் கூறினார். தேவையான பொருட்களை வழங்க
சீன நிறுவனங்கள் ஊக்குவிக்கப்பட்டு ஆதரிக்கப்படும்.விமான நிலையங்கள், சுங்க
மற்றும்

விமான

நிறுவனங்களும்

பொருட்களின்

நகர்வை

சுமூகமாக

செய்ய

அறிவுறுத்தப்படும்.

இந்தியாவிலிருந்து

மேலும்

தரப்பு

இந்தியத்

பட்டய

எழுப்பிய

விமானங்கள்

குறிப்பிட்ட

வரவேற்கத்தக்கவை,

பிரச்சனைகள்

விரைவாக

தீர்க்கப்படும்.வெளியுறவு மந்திரி வாங் யி சீன அரசாங்கத்திடம் இருந்து வேறு ஏதேனும்
பொருத்தமான உதவிகளை வழங்கினார்.
,
கிழக்கு லடாக்கில் உள்ள உண்மையான கட்டுப்பாட்டு வரிசையில் (எல்.ஐ.சி) அனைத்து
உராய்வு புள்ளிகளிலிருந்தும் விலகுதல் தொடர்பான நிலுவையில் உள்ள பிரச்சினைகள்
குறித்தும் இரு அமைச்சர்களும் விவாதித்தனர். இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் பணிநீக்கம்
செய்வதற்கான செயல்முறை தொடங்கியிருந்தாலும், அது முடிக்கப்படாமல் இருந்தது
என்று வெளிவிகார அமைச்சர் தெரிவித்தார். இந்த செயல்முறையை விரைவாக முடிக்க
வேண்டியது அவசியம் என்று அவர் வலியுறுத்தினார்.எல்லைப் பகுதிகளில் அமைதி
மற்றும் அமைதியை முழுமையாக மீட்டெடுப்பது இருதரப்பு உறவில் முன்னேற
உதவும்.

இந்த

விவகாரம்

தொடர்பாக

உத்தியோகப்பூர்வ

மட்டத்தில்

மேலும்

உரையாடலைத் தொடர இரு அமைச்சர்களும் ஒப்புக்கொண்டனர்.
.இந்தியத்

தலைவரின்

அமைச்சர்களின்

பிரிக்ஸ்

கீழ்

எதிர்காலத்தில்

மற்றும்

ஆர்.ஐ.சி

நடைபெறவிருக்கும்
கூட்டங்கள்

குறித்த

வெளியுறவு
சுருக்கமான

கலந்துரையாடலுடன் தொலைபேசி அழைப்பு முடிந்தது.வெளியுறவு மந்திரி வாங் யி
இந்த

நிகழ்வுகளில்

பங்கேற்பதை

உறுதிப்படுத்தினார்.

நியூ ெடல்லி
ஏப்ரல் 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.

