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విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రి డా. ఎస్. జైశంకర్ మరియు చైనా 
విదేశాంగ మంత్రి గౌరవనీయ శ్రీ వాంగ్ యీ మధ్య ఫోన్ కాల్ 

జూన్ 17, 2020 

 

1. లద్దాఖ్ లో తాజా పరిణామాలపై విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రి మరియు 
చైనా దేశ కౌన్సిలర్ మరియు విదేశాంగ మంత్రి గౌరవనీయ శ్రీ 
వాంగ్ యీ నేటి మధ్యాహ్నం టెలిఫోన్ లో సంభాషించారు. 

2. జూన్ 15, 2020న గాల్వాన్ లోయలో అత్యంత తీవ్రమైన హింస 
చోటుచేసుకోవడంపై భారత ప్రభుత్వం తరఫున తీవ్ర నిరసనను విదేశీ 
వ్యవహారాల మంత్రి (ఈఏఎం) వ్యక్తం చేశారు. జూన్ 6న జరిగిన 
సీనియర్ సైనిక కమాండర్ల భేటీలో లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ 
కంట్రోల్ (ఎల్ఏసీ) వెంబడి ఘర్షణ తొలగింపు మరియు బలగాల 
ఉపసంహరణ విషయంలో ఒప్పందం కుదిరిన సంగతిని ఆయన గుర్తు చేశారు. 
ఈ ఒప్పందాన్ని అమలు చేయడానికి గత వారం అంతా గ్రౌండ్ 
కమాండర్లు క్రమంతప్పకుండా సమావేశం అయ్యారు. కొంత పురోగతి 
ఉప్పప్పటికీ, చైనా వైపు వాళ్లు గాల్వాన్ లోయలో ఎల్ఏసీ వద్ద 
మన వైపున ఒక నిర్మాణాన్ని నిలబెట్టాలని చూశారు. ఇదే ఇక్కడ 
వివాదానికి మూలంగా మారింది, కాగా, చైనా పక్షం ముందస్తు వ్యూహం 
మరియు ప్రణాళికతో చేపట్టిన చర్యలే హింస చెలరేగడానికి అలాగే 
మరణాలు సంభవించడానికి ప్రత్యక్షంగా కారణమైంది. యథాతథ 
స్థితిని మార్చకూడదంటూ మనం చేసుకున్న ఒప్పందాలను ఉల్లఘించి 
వాస్తవ పరిస్థితులను మార్చాలన్న ఉద్దేశానికి ఈ చర్యలు 
తార్కాణంగా నిలుస్తున్నాయి. 

3. ఈ అసాధారణ సంఘటన వల్ల ద్వైపాక్షిక బంధంపై తీవ్రమైన 
ప్రభావం పడుతుందని ఈ ఏఎం నొక్కిచెప్పారు. చైనా పక్షం తన 
చర్యలను తిరిగి మదింపు చేసుకోవడం అలాగే దిద్దుబాటు చర్యలు 
చేపట్టడం అనేవి ఈ తరుణంలో చాలా అవసరం. జూన్ 6న ఇరు పక్షాలకు 
చెందిన సీనియర్ కమాండర్ల మధ్య కుదిరిన అంగీకారాన్ని వివేకంతో 
మరియు నిజాయితీగా అమలు చేయాల్సిందే. ఇరు పక్షాల బలగాలు కూడా 



ద్వైపాక్షిక ఒప్పందాలు మరియు ప్రోటోకాల్స్ కు తప్పనిసరిగా 
బాధ్యులై ఉండాలి. లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ కు వారు 
కచ్చితంగా గౌరవం ఇవ్వడంతో పాటు దానికి కట్టుబడి ఉండాలి. 
అంతేకాకుండా దాన్ని మార్చడానికి ఎలాంటి ఏకపక్ష చర్యలకూ 
పాల్పడకూడదు. 

4. తాజా సంఘటనలపై తమ దేశ వాదనలను చైనా దేశ కౌన్సిలర్ మరియు 
విదేశాంగ మంత్రి ఈ సందర్భంగా వ్యక్తపరిచారు. 

5. ఈ మొత్తం పరిస్థితులను ఒక బాధ్యతాయుతమైన పద్ధతిలో 
సంభాళించాలని అలాగే జూన్ 6న కుదిరిన బలగాల ఉపసంహరణ ఒప్పందాన్ని 
ఇరు పక్షాలూ నిజాయితీగా అమలు చేయాలని ఈ చర్చ ముగింపు 
సందర్భంగా అంగీకరించడం జరిగింది. ఏవరి వైపు నుంచి కూడా ఘర్షణకు 
కారణమ్యే ఎలాంటి చర్యలూ ఉండకూడదు మరియు దీనికిబదులు 
ద్వైపాక్షిక ఒప్పందాలు అలాగే ప్రోటోకాల్స్ ప్రకారం శాంతి 
మరియు ప్రశాంతతను నెలకొల్పేలా చూడాలి. 

 

న్యూఢిల్లీ 

జూన్ 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. 

 


