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1 ಏಪ್ರಿಲ್ 2020 ರಾಂದತ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ಮತತು ಪ್ರೀಪಲ್ಸ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಚೀನಾ ನಡತವೆ 

ರಾಜತಾಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಂಬಾಂಧಗಳನತು ಸ್ಾಾಪ್ರಸಿದ 70ನೆೀ ವಾರ್ಷಿಕ ೀತಸವದ ಸಾಂದರ್ಿದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗಣರಾಜಯದ 

ಅಧಯಕ್ಷರತ, ಪಿಧಾನ ಮಾಂತ್ರಿಗಳತ ಮತತು ವಿದೀಶಾಾಂಗ ವಯವಹಾರಗಳ ಮಾಂತ್ರಿಗಳತ ಹಾಗ  ಪ್ರೀಪಲ್ಸ 

ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಚೀನಾ ನಡತವೆ ಸನಾಾನ ಪತಿಗಳನತು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕ ಳಳಲಾಗಿದ. 

 

2. ’ಅಧಯಕ್ಷ ಶ್ಿೀ ರಾಮ್ ನಾಥ್ ಕ ೀವಿಾಂದ್, ಚೀನಾದ ಅಧಯಕ್ಷ ಕ್ಸಸ ಜಿನ್ಪ್ರಾಂಗ್ ರವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿದಲ್ಲಿ, 

ಸರ್ಾಿರ ಮತತು ಚೀನಾದ ಜನರಿಗೆ 'ಆತ್ರಾೀಯ ಶತಭಾಶಯಗಳನತು, ಸನಾಾನಗಳನತು ಮತತು 

ಅಭಿನಾಂದನೆಗಳನತು' ತ್ರಳಿಸಿದರತ ಮತತು ಎರಡ  ಕಡೆಯವರತ 'ವಿಶೀಷವಾಗಿ ರಾಜಕ್ಸೀಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತತು 

ಜನರಿಾಂದ ಜನರಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಗಳತ ಸೀರಿದಾಂತೆ ಹಲವಾರತ ಕ್ಷೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಾ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ನಿಶ್ಿತಾರ್ಿವನತು 

ಹೆಚಿಸತವಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕಲವು ವಷಿಗಳಿಾಂದ ಪಿಗತ್ರ ಸ್ಾಧಿಸಿದ್ಾಾರೆ'.  

 

3. ಪಿಧಾನ ಮಾಂತ್ರಿ ಶ್ಿೀ ನರೆೀಾಂದಿ ಮೀದ್ವ ಯವರತ ಚೀನಾದ ಪಿಧಾನ ಮಾಂತ್ರಿ ಲ್ಲೀ ಕಕ್ಸಯಾಾಂಗ್ ರವರಿಗೆ 

ನಿೀಡಿದ ಸಾಂದೀಶದಲ್ಲಿ, ‘ಭಾರತ ಮತತು ಚೀನಾ ಎರಡತ ಪ್ಾಿಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳತ, ಶತಮಾನಗಳಿಾಂದ 

ಪರಸಪರ ಲಾರ್ದ್ಾಯಕ ವಿನಿಮಯದ ಸತದ್ವೀರ್ಿ ಇತ್ರಹಾಸವನತು ಹೆ ಾಂದ್ವದ. ಇಾಂದತ, ನಾವು ಎರಡತ 

ದ ಡಡ ಅಭಿವೃದ್ವಿ ಹೆ ಾಂದತತ್ರುರತವ ದೀಶಗಳತ ಮತತು ಉದಯೀನತಾಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಾಗಿದತಾ, ಅವರತ 

ಜಾಗತ್ರಕ ರ್ ದೃಶಯದಲ್ಲಿ ಪಿಮತಖ ಪ್ಾತಿ ವಹಿಸತತ್ರುದ್ಾಾರೆ. ಅದರಾಂತೆ, ಭಾರತ ಮತತು ಚೀನಾ ನಡತವಿನ 

ಉತುಮ ಸಾಂಬಾಂಧಗಳತ ನಮಾ ಆಯಾ ದೀಶಗಳಿಗೆ ಮಾತಿವಲಿ, ನಮಾ ಪಿದೀಶ ಮತತು ಪಿಪಾಂಚದ ಶಾಾಂತ್ರ, 

ಸಿಾರತೆ ಮತತು ಸಮೃದ್ವಿಯ ದೃರ್ಷಿಕ ೀನದ್ವಾಂದಲ  ಮತಖಯವಾಗಿವೆ’. 'ಕ ೀವಿಡ್-19 ಸ್ಾಾಂರ್ಾಿಮಿಕವು 

ಇಾಂದತ ನಮಾ ಪಿಪಾಂಚದ ಅಾಂತಸಿಾಂಪಕ್ಸಿತ ಸಿರ ಪವನತು ನೆನಪ್ರಸತತುದ ಹಾಗ  ಆದಾರಿಾಂದ ಅದಕೆ 

ನಿಜವಾದ ಜಾಗತ್ರಕ ಪಿತ್ರಕ್ಸಿಯೆಯನತು ಅಳವಡಿಸಿಕ ಳತಳವ ಅವಶಯಕತೆಯಿದ "ಎಾಂದತ ಪಿಧಾನ ಮಾಂತ್ರಿ 

ತ್ರಳಿಸಿದರತ ಮತತು ಚೀನಿೀ ಪ್ರಿೀಮಿಯರ್ನೆ ಾಂದ್ವಗೆ ಮತುಷತಿ ಕಲಸ ಮಾಡಲತ ಅವರತ ಎದತರತ 

ನೆ ೀಡತತ್ರುದಾರತ. ನಮಾ ಕ ಿೀಸರ್ ಡೆವಲಪ್ಮಾಂಟಲ್ ಪ್ಾರ್ಟಿನರ್ಶ್ಪ್ ಅನತು ಇನುಷತಿ ಆಳಗೆ ಳಿಸಿ 

ಮತತು ಬಲಪಡಿಸಿ ಮತತು ಮತಾಂದ್ವನ ವಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದನತು ಇನ ು ಹೆಚಿನ ಎತುರಕೆ ಕ ಾಂಡೆ ಯಿಯರಿ' 

ಎಾಂದರತ. 

 

4. ವಿದೀಶಾಾಂಗ ವಯವಹಾರಗಳ ಸಚವ ಡಾ.ಎಸ್. ಜೈಶಾಂಕರ್ ರವರತ ಚೀನಾದ ವಿದೀಶಾಾಂಗ ಸಚವ ವಾಾಂಗ್ 



ಯಿಗೆ ಬರೆದ್ವರತವ ಪತಿದಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ಏಳತ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ, ‘ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಸಾಂಬಾಂಧಗಳತ ಗಣನಿೀಯವಾಗಿ 

ವಿಸುರಿಸಿದ ಮತತು ಹೆಚತಿ ವೆೈವಿಧಯಮಯ ಮತತು ಬಹತಮತಖಿಯಾಗಿವೆ’ ಎಾಂದತ ಹೆೀಳಿದ್ಾಾರೆ. ಕ ೀವಿಡ್-

19 ಪಿಕ ಪದ್ವಾಂದ ಈ ಐತ್ರಹಾಸಿಕ ವಾರ್ಷಿಕ ೀತಸವವನತು ಆಚರಿಸಲತ ಯೀಜಿಸಲಾಗಿದಾ ವಿವಿಧ 

ಚಟತವಟಿಕಗಳನತು ನಿವಿಹಿಸಲತ ಎರಡ  ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಸ್ಾಧಯವಾಗತತ್ರುಲಿ ಎಾಂದತ ಅವರತ ಹೆೀಳಿದರತ. 

ಅದೀನೆೀ ಇದಾರ , ಮತಾಂಬರತವ ತ್ರಾಂಗಳತಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹರ್ಾರದ್ವಾಂದ ಕಲಸ ಮಾಡತವುದನತು 

ಮತಾಂದತವರಿಸಬೀಕತ ಮತತು ಒಮಾ ನಾವು ಮತತು ಜಗತತು ಕ ೀವಿಡ್-19 ಪಿಕ ಪವನತು ನಿಯಾಂತ್ರಿಸಲತ 

ಸ್ಾಧಯವಾದರೆ, ಈ ಮೈಲ್ಲಗಲಿನತು ಅದರ ಮಹತಿ ಮತತು ನಮಾ ಎರಡತ ಜನರ ಸ್ಾಮಾನಯ 

ಆರ್ಾಾಂಕ್ಷಗಳನತು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಿತ್ರಬ್ಲಾಂಬ್ಲಸತವ ರಿೀತ್ರಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಬೀಕತ. 

 

5. ಕ ೀವಿಡ್-19 ಸ್ಾಾಂರ್ಾಿಮಿಕ ರೆ ೀಗದ ಪಿಕ ೀಪದ್ವಾಂದ, ಭಾರತ ಮತತು ಚೀನಾಗಳತ ರಾಜತಾಾಂತ್ರಿಕ 

ಸಾಂಬಾಂಧಗಳ ಸ್ಾಾಪನೆಯ 70ನೆೀ ವರ್ಾಿಚರಣೆಯನತು ಆಚರಿಸಲತ ಯೀಜಿಸಲಾಗಿದಾ ವಿವಿಧ 

ಚಟತವಟಿಕಗಳನತು ತಯಾರಿಸಲತ ಮತತು ನಿವಿಹಿಸಲತ ಇದತವರೆಗೆ ಸ್ಾಧಯವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಅದೀನೆೀ ಇದಾರ , 

ಕ ೀವಿಡ್-19 ಸ್ಾಾಂರ್ಾಿಮಿಕ ರೆ ೀಗದ್ವಾಂದ ಉಾಂಟಾದ ಸವಾಲತಗಳನತು ಎರಡತ ದೀಶಗಳತ 

ಮತಾಂದತವರಿಸತತುಲೀ ಇದಾರ , ಅವರತ ಈ ಐತ್ರಹಾಸಿಕ ವಾರ್ಷಿಕ ೀತಸವವನತು ಅದರ ಮಹತಿವನತು 

ಮತತು ಅವರ ಎರಡತ ಜನರ ಸ್ಾಮಾನಯ ಆರ್ಾಾಂಕ್ಷಗಳನತು ನಿಜವಾಗಿಯ  ಪಿತ್ರಬ್ಲಾಂಬ್ಲಸತವ ರಿೀತ್ರಯಲ್ಲಿ 

ಸಾರಿಸತವ ಕತರಿತತ ಚರ್ಚಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ಾಾರೆ. ಈ ಆಚರಣೆಗಳನತು ಗತರತತ್ರಸಲತ ಲ ೀಗೆ ೀವನತು 

ಜಾಂಟಿಯಾಗಿ ವಿನಾಯಸಗೆ ಳಿಸಲತ ಪಿಸತುತ ಎರಡ  ಕಡೆಯವರತ ಒಟಾಿಗಿ ಕಲಸ ಮಾಡತತ್ರುದ್ಾಾರೆ. 

ನವ ದಹಲ್ಲ 

ಏಪ್ರಿಲ್ 01, 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. 

 

 


