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વિદેશ મંત્રી ડૉ. એસ. જયશંકર અને ચીનન ં વિદેશ મંત્રી મહ મવહમ શ્રી િ ગ
ં યી
િચ્ચે ફોન પર િ તચીત
જૂ ન 17, 2020
1. આજે બપોરે વિદેશ મંત્રી અને ચીનન ં સ્ટેટ ક ઉવસસલર તેમજ વિદેશ મંત્રી મહ મવહમ શ્રી િ ંગ યી િચ્ચે
લદ ખમ ં ત જે તરની વસ્િવતઓ પર ફોન પર િ તચીત િઇ હતી.
2. વિદેશ મંત્રીએ 15 જૂ ન 2020 ન ં રોજ ગલિ ન િેલીમ ં િયેલ હહસક ટકર િ પર પ્રબળ શબ્દોમ ં ભ રત
સરક ર િતી વિરોધ નોંધ વ્યો હતો. તેણે ય દ કર વ્યયં હતયં કે 6 જૂ નન ં રોજ યોજિ મ ં આિેલી સીવનયર
કમ સડરોની બેઠકમ ,ં િ સ્તવિક વનયંત્રણ રેખ (LAC) પર તણ િ ઘટ ડિ અને સૈવનકો પ છ ખેંચી લેિ પર
સમજૂ વત િઇ હતી. ગત સમગ્ર સપ્ત હ દરવમય ન આ સંમવતનો અમલ કરિ મ ટે ગ્ર ઉસડ કમ સડરો વનયવમત
રીતે બેઠક કરત હત . આમ ં અમયક અંશે પ્રગવત િઇ રહી હતીં, ત્ય રે ચીનન ં પક્ષે િ સ્તવિક વનયંત્રણ રેખ
(LAC) ની આપણી બ જય ં તરફ ગલિ ન િેલીમ ં મ ળખય ઉભય કરિ મ ંગતો હતો. જ્ય રે આ વિિ દનો સ્ત્રોત
બસયો હતો, ત્ય રે ચીનન ં પક્ષે પૂિવવનધ વરરત અને આયોવજત પગલયં ભયયું હતયં જે હહસ અને જાનહ નીઓ
િિ મ ં પ્રત્યક્ષ રીતે જિ બદ ર બસયયં હતયં. તે ર જકીય વસ્િવત નહીં બદલિ

મ ટેની આપણી તમ મ

સમજૂ વતઓન ં ઉલ્લંઘનમ ં જમીન પરન ં તથ્યો બદલિ ન ં વનધ વરને પ્રવતહબવબત કરતયં હતયં.
3. વિદેશ મંત્રીઓ ભ રપૂિવક કહ્યં હતયં કે આ અભૂતપૂિવ ઘટન વવિપક્ષીય સંબંધ પર ગંવભર અસર ધર િશે.
ત ત્ક વલક જરૂરીય ત એિી હતી કે ચીનનો પક્ષ તેની ક યવિ હીઓની પયનઃસવમક્ષ કરે અને સયધ ર ત્મક પગલ ઓ
લે. બસને પક્ષોએ 6 જૂ નન ં રોજ સીવનયર કમ સડરો વિ ર િયેલી સમજૂ વતનો કતવવ્યવનષ્ઠ રીતે અને વનષ્ઠ પૂિવક
અમલ કરિો જોઇએ. બસને પક્ષોન ં સૈવનકોએ પણ વવિપક્ષીય સમજૂ વતઓ અને પ્રોટોકોલનયં અનયપ લન કરિયં
જોઇએ. તેઓએ ચૂસ્ત રીતે િ સ્તવિક વનયંત્રણ રેખ નો આદર કરી અને પ લન કરિયં જોઇએ અને તેને બદલિ
મ ટે કોઇપણ એકપક્ષીય ક યવિ હી ન કરિી જોઇએ.
4. ચીનન ં સ્ટેટ ક ઉવસસલર અને વિદેશ મંત્રીએ પોત ન ં પક્ષે ત જે તરની ઘટન ઓ પર ચીનનો પક્ષ રજૂ કયો
હતો.

5. આ ચચ વન ં સમ પન પર, એિી સંમવત િઇ હતી કે એકંદર પરરવસ્િવત જિ બદ રીપૂણવ રીતે હ િ ધરિી
જોઇએ, અને બસને પક્ષો વનષ્ઠ પૂિવક 6 જૂ નન ં રોજ િયેલી સૈવનકો પ છ ખેંચિ ની સમજૂ વતનો અમલ કરિ નો
રહેશે. કોઇપણ પક્ષ આ બ બત ઉશ્કેરિ કોઇપણ પગલયં લેશે નહીં અને તેન ં બદલે વવિપક્ષીય સમજૂ વતઓ અને
પ્રોટોકોલ અનયસ ર શ ંવત અને સયલેહ સયવનવચચત કરશે.

નિી રદલ્હી
જૂ ન 17, 2020

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.

