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ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରର ରାଜରନୈତକି ସମ୍ପକକ ସ୍ଥାପନାର 70 ତମ 

ବାରି୍ଷକୀ 
ଅପ୍ରେଲ 01, 2020 

1. 1 ଅପ୍ରେଲ୍ 2020 ପ୍ରେ ଭାେତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଗଣୋଜ୍ଯ ମଧ୍ୟପ୍ରେ ୋଜ୍ପ୍ରନୈତିକ ସମ୍ପକକ ସ୍ଥାପନ ପ୍ରେବାେ 70 ତମ 

ବାରି୍ଷକୀ ଅବସେପ୍ରେ ଭାେତ ଗଣୋଜ୍ଯ ଓ ଚୀନ୍ ଗଣୋଜ୍ଯେ ୋଷ୍ଟ୍ରପତି, େଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିପ୍ରେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 

ଭିତପ୍ରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ବାର୍ତ୍କା ଗଡ଼ିୁକୁ ଆୋନେୋନ କୋଯାଇଛି। 

 

2. ୋଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ୋମ ନାଥ ପ୍ରକାବିନ୍ଦ ଚୀନ୍ େ ୋଷ୍ଟ୍ରପତି ଜ୍ି ଜ୍ିନପିଙ୍ଗଙୁ୍କ ପ୍ରଲଖଥିବିା ନିଜ୍େ ଚିଠପି୍ରେ ସେକାେ ତଥା 

ଚୀନ୍ େ ପ୍ରଲାକ ମାନଙୁ୍କ 'ୋରି୍ଦ୍ଧକ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶପୁ୍ରଭଚ୍ଛା ଏବଂ ଶଭୁକାମନା' ଜ୍ଣାଇଛନି୍ତ ଏବଂ କେିଛନି୍ତ ପ୍ରଯ, ଉଭୟ ପକ୍ଷ 

ବିପ୍ରଶର୍ଷ େୂପପ୍ରେ ଗତ େୁଇ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟପ୍ରେ ୋଜ୍ପ୍ରନୈତିକ, ଅଥକପ୍ରନୈତିକ ଏବଂ ପ୍ରଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟପ୍ରେ ପେସ୍ପେ ସେିତ 

ସମ୍ପକକକୁ ଅନ୍ତଭକୁ କ୍ତ କେି ଅପ୍ରନକ ପ୍ରକ୍ଷତ୍ରପ୍ରେ ଆମେ ଦି୍ଵପକ୍ଷୀୟ ପ୍ରଯାଗୋନକୁ ବଢାଇବାପ୍ରେ ଅପ୍ରନକ ମାତ୍ରାପ୍ରେ େଗତି 

କେିଛନି୍ତ। 

 

3. େଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନପ୍ରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରମାେୀ ଚୀନ୍ େ େଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲି ପ୍ରକକିଆଙ୍ଗଙୁ୍କ ପଠାଇଥବିା ନିଜ୍େ ସପ୍ରନ୍ଦଶପ୍ରେ କେିଛନି୍ତ 

ପ୍ରଯ, ଭାେତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ବର୍ଷକ ବର୍ଷକ ଧେି ପାେସ୍ପେିକ ଲାଭୋୟକ ଆୋନେୋନେ େୀର୍କ ଇତିୋସ ସେିତ େୁଇଟି 

ୋଚୀନ ସଭଯତା ଆଜ୍ି ଆପ୍ରମ େୁଇଟି ବୃେତ ବିକାଶଶୀଳ ପ୍ରେଶ ଏବଂ ଉେୀୟମାନ ଅଥକବଯବସ୍ଥା ଅଛି, ଯାୋକି ଖବୁ 

ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ଵଜ୍ନିତ ପେିେୃଶଯ ଉପପ୍ରେ ମେତ୍ତ୍ଵପରୂ୍ଣ୍କ ଭୂମିକା ଗ୍ରେଣ କେୁଛନି୍ତ। ଏେିପେି, ଭାେତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରେ 

ଉର୍ତ୍ମ ସମ୍ପକକ ପ୍ରକବଳ ଆମ ପ୍ରେଶ ପାଇ ଁଅନୁକୂଳ ନୁପ୍ରେ,ଁ ବେଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ବିଶ୍ଵେ ଶାନି୍ତ, ସି୍ଥେତା ଏବଂ ସମରିୃ୍ଦ୍ଧ 

େୃଷି୍ଟ୍େୁ ମଧ୍ୟ ଗେୁୁତ୍ତ୍ଵପରୂ୍ଣ୍କ ଅପ୍ରଟ। େଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏୋ ମଧ୍ୟ କେିଛନି୍ତ ପ୍ରଯ 'COVID-19 ମୋମାେୀ ଆଜ୍ି ଆମ େୁନିଆେ 

ପେସ୍ପେ ସେ ଜ୍ଡିତ େକୃତି ବିର୍ଷୟପ୍ରେ ଆମକୁ ସ୍ମେଣ କପ୍ରେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତଣ ୁଏୋେ େକୃତ ବିଶ୍ଵସ୍ତେୀୟ େତିକି୍ରୟା 

ଗ୍ରେଣ କେିବାେ ଆବଶଯକତା େେିଛି ଏବଂ ପ୍ରସ ଆଗକୁ ଆେୁେି ମଧ୍ୟ ଚୀନ୍ େଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସେିତ ନିଜ୍େ କାମ 

କେିବାକୁ ଅପ୍ରପକ୍ଷା କେିଛନି୍ତ ଆମେ ନିକଟତେ ବିକାଶ ଭାଗିୋେୀକୁ ଗଭୀେ ଏବଂ େୃଢ କେିବା ପାଇ ଁଏବଂ ଏୋକୁ 

ଆଗାମୀ ବର୍ଷକପ୍ରେ ଆେୁେି ଉଚ୍ଚତାକୁ ପ୍ରନଇଯିବା ପାଇ ଁତତ୍ପେ ଅଟନି୍ତ। 

 

4. ବିପ୍ରେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟେ ଏସ.୍ ଜ୍ୟଶଙ୍କେ ଚୀନ୍ େ ବିପ୍ରେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟୀଙୁ୍କ ପ୍ରଲଖଥିବିା ପତ୍ରପ୍ରେ କେିଛନି୍ତ ପ୍ରଯ ଗତ 

ସାତ େଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟପ୍ରେ ‘ଭାେତ-ଚୀନ୍ େ ସମ୍ପକକ ବେୁ ପେିମାଣପ୍ରେ ବୃରି୍ଦ୍ଧ ପାଇଛି ଏବଂ ଏୋ ଖବୁ ଶୀଘ୍ର ବିବିଧ ଏବଂ 

ବେୁମଖୁୀ ପ୍ରୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରସ ଆେୁେି ମଧ୍ୟ କେିଛନି୍ତ ପ୍ରଯ COVID-19 େ େପ୍ରକାପ ପ୍ରଯାଗ ଁ ୁଉଭୟ ପକ୍ଷ ବିଭିନ୍ନ 

କାଯକଯବିଧ ିଗଡ଼ିୁକୁ ସମାପନ କେିବାପ୍ରେ ଅସମଥକ ପ୍ରୋଇଛନି୍ତ ଯାୋକୁ ଏେି ଐତିୋସିକ ବାରି୍ଷକୀ ଅବସେପ୍ରେ ପାଳନ 

କେିବାକୁ ପ୍ରଯାଜ୍ନା କୋଯାଇଥଲିା। ତଥାପି, ଆସନ୍ତା ମାସଗଡ଼ିୁକପ୍ରେ ଆମକୁ ମିଳିତ ଭାବପ୍ରେ କାଯକଯ କେିବାକୁ ଜ୍ାେି 

େଖବିା ଉଚିତ ଏବଂ ଥପ୍ରେ ଆପ୍ରମ ପ୍ରଯପ୍ରତପ୍ରବପ୍ରଳ ଏେି ବିଶ୍ଵ ଜ୍ନିତ COVID-19 େ େପ୍ରକାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେିବାପ୍ରେ 



ସକ୍ଷମ ପ୍ରେବା ପପ୍ରେ ଏୋେ ମାଇଲେ ଲକ୍ଷଯକୁ ବିଧପିବୂକକ ଉପାୟପ୍ରେ ପାଳନ କେିବୁ ଯାୋକି ତାୋେ ମେତ୍ତ୍ଵ ଏବଂ 

ଆମେ େୁଇ ଜ୍ାତିେ ସାଧାେଣ ଆଶାଗଡ଼ିୁକୁ େତିଫଳିତ କେିଥାଏ।' 

 

5. COVID-19 ମୋମାେୀେ େପ୍ରକାପେ କାେଣ ପାଇ ଁଭାେତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ବର୍ତ୍କମାନ ପଯକଯନ୍ତ କୋଯାଇଥବିା ପ୍ରସେି 

ବିଭିନ୍ନ କାଯକଯବିଧ ିଗଡ଼ିୁକୁ େସୁ୍ତତ କେିବା ତଥା ତାୋକୁ କାଯକଯକାେୀ କେିବାପ୍ରେ ସକ୍ଷମ ପ୍ରୋଇ ନାେ ଁାନି୍ତ, ଯାୋେ 

ୋଜ୍ପ୍ରନୈତିକ ସମ୍ପକକ ସ୍ଥାପନାେ 70 ତମ ବାରି୍ଷକୀ ପାଳନ କେିବାକୁ ପ୍ରଯାଜ୍ନା କୋଯାଇଥଲିା।ତଥାପି, ପ୍ରଯପଯକଯନ୍ତ 

ଉଭୟ ପ୍ରେଶ COVID-19 ମୋମାେୀେ େପ୍ରକାପେୁ ସଷିୃ୍ଟ୍ ପ୍ରୋଇଥବିା ଚଯାପ୍ରଲଞ୍ଜ ଗଡ଼ିୁକେ ସମାଧାନ କେିପ୍ରବ, 

ପ୍ରସପଯକଯନ୍ତ ପ୍ରସମାପ୍ରନ ଏେି ଐତିୋସିକ ବାରି୍ଷକୀକୁ ସ୍ମେଣୀୟ କେିବା ଉପପ୍ରେ ଆପ୍ରଲାଚନାପ୍ରେ ସାମିଲ ପ୍ରୋଇ 

େେିପ୍ରବ ଯାୋକି ବାସ୍ତବପ୍ରେ ଏୋେ ମେତ୍ତ୍ଵ ଏବଂ ତାଙ୍କେ େୁଇ ପ୍ରେଶେ ସାଧାେଣ ଆକାଂକ୍ଷା େତିଫଳିତ କେିଥାଏ। 

ବର୍ତ୍କମାନ ସମୟପ୍ରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମିଳିମିଶ ିଏେି ଉତ୍ସବକୁ ଚିହ୍ନିତ କେିବା ପାଇ ଁସଂଯକୁ୍ତ େୂପପ୍ରେ ପ୍ରଲାପ୍ରଗା ଡିଜ୍ାଇନ୍ 

କେିବା ପାଇ ଁକାଯକଯ କେୁଛନି୍ତ। 

ନୂଆ ଦଲି୍ଲୀ  

ଅରେଲ 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. 


