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વિદેશ મતં્રી ડૉ. એઅ. જયશકંર અને ચીનન  ં વિદેશ મતં્રી 
મહ મહહમ શ્રી િ ગં યી િચ્ચે ફોન કૉલ 

ફેબ્રઆુરી 26, 2021 

 

1. વિદેશ મતં્રી અને ચીનના ં સ્ટેટ કાઉન્સિલર અને વિદેશ મતં્રી મહામહહમ શ્રી િાગં યી િચ્ચે 

ગઇકાલે બપોરે ફોન પર િાતચીત થઇ હતી. તે 75 વમનીટ સધુી ચાલી હતી. બને્ન વિદેશ 

મતં્રીઓએ પવૂિિય લદ્દાખમા ંિાસ્તવિક વનયતં્રણ રેખા (LAC) પર પ્રિતતમાન પહરન્સ્થવતની અન ે

એકંદર ભારત-ચીન િબંધંો બાબતના ંમદુ્દાઓ પર ચચાત કરી હતી. 

 

2. વિદેશ મતં્રીએ િપ્ટેમ્બર 2020 મા ંમોસ્કોમા ંચીનના ંવિદેશ મતં્રી િાથે થયેલી બેઠકને િદંભીત 

કરી હતી જેમા ંશાિનની ન્સ્થવત બદલિા ચીનના ંપક્ષ દ્વારા કરિામા ંઆિેલા ઉશ્કેરણીજનક 

િતતન અને એકપક્ષીય પ્રયાિો પર ભારતીય પક્ષ દ્વારા ચચિંતા વ્યક્ત કરિામા ંઆિી હતી. તેણે 

નોંધ લીધી હતી કે છેલ્લા િર્તમા ં દ્વદ્વપક્ષીય િબંધંોને ગચંભર અિર થઇ છે. િીમાના ં પ્રશ્નનુ ં

વનરાકરણ આિિા માટે િમય લાગી શકે છે પરંત ુહહિંિા િહહત શાવંત અને સલેુહની ખલેલથી 

ચોક્કિ રીતે િબંધં પર નકુશાનકારક પ્રભાિ પડશે. 

 

3. વિદેશ મતં્રીએ કહ્ુ ંહત ુ ંકે ગત િરે્ મોસ્કોમા ંતેઓની મલુાકાત દરવમયાન, બને્ન મતં્રીઓ િમંત 

થયા હતા કે િીમા કે્ષત્રોમા ંપહરન્સ્થવત કોઇપણ પક્ષના ંહહતમા ંનથી અને નક્કી કર્ુું હત ુ ંકે બને્ન 

પક્ષોના ંિીમા િૈવનકોએ તેઓનો િિંાદ ચાલુ ંરાખિો જોઇએ, ઝડપથી પાછા હટી જવુ ંજોઇએ 

અને તણાિ હળિો કરિો જોઇએ. વિદેશ મતં્રીએ નોંધ લીધી હતી કે ત્યારથી બન્ને પક્ષોએ બન્ને 

રાજદ્વારી અને વમચલટ્રી ચેનલો મારફત િતત િચંાર જાળિી રાખ્યો હતો. આ પ્રગવત તરફ દોરી 



ગર્ુ ંછે કારણ કે આ મહહનામા ંઅગાઉ બને્ન પક્ષોએ પેસગોસગ ત્િો લેક વિસ્તારમા ંિફળતાપણૂત 

િૈવનકો પાછા ખેંચી લીધા હતા. 

 

4. પેસગોસગ લેક વિસ્તારમા ંિૈવનકો પાછા ખેંચી લેિાની પ્રહિયા પણૂત કયાતની નોંધ લેતા, વિદેશ 

મતં્રીએ ભારપિૂતક કહ્ુ ંહત ુ ંકે, બન્ને પક્ષોએ હિે પવૂિિય લદ્દાખમા ંિાસ્તવિક વનયતં્રણ રેખા (LAC) 

પર બાકી રહલેા મદુ્દાઓનુ ંત્િરીત વનરાકરણ લાિવુ ંજોઇએ. વિદેશ મતં્રીએ કહ્ુ ંહત ુ ંકે એકિાર 

તમામ ઘર્તણ ચબિંદુઓ પર િૈવનકો પાછા ખેંચી લેિાનુ ં પણૂત થાય એટલે, પછી બને્ન પક્ષો તે 

કે્ષત્રમા ં િૈવનકોના ં બહૃદ ઘર્તણ વનિારણ તરફ પણ જોઇ શકાય છે અને શાવંત અને સલેુહ 

પનુઃસ્થાવપત કરિા તરફ કાયત કરી શળકાય છે. 

 

5. પોતોના ંતરફે સ્ટેટ કાઉન્સિલર અને વિદેશ મતં્રી િાગં યી દ્વારા અત્યાર સધુીમા ંથયેલ પ્રગવત 

પર િતંોર્ વ્યક્ત કયો હતો. તે િીમા કે્ષત્રોમા ં શાવંત અને સલેુહના ં પનુઃસ્થાપન માટે એક 

મહત્િપણૂત પગલુ ં હત ુ.ં તેણે અનભુવ્ર્ુ ં હત ુ ં કે બને્ન પક્ષોએ નક્કર પહરણામો તરફના ં પ્રયાિો 

કરિા જોઇએ. વિવિધ સ્તરો પર થયેલી િામાસય િમજણનુ ંવનષ્ઠાપણૂત રીતે અમલીકરણ કરવુ ં

પણ મહંત્િપણૂત છે. તેણે િીમા કે્ષત્રોમા ંવ્યિસ્થાપન અને વનયતં્રણ સધુારિાની જરૂરીયાત વિશે 

િાત કરી હતી. 

 

6. વિદેશ મતં્રીએ ભારપિૂતક કહ્ુ ંહત ુ ં કે બને્ન પક્ષો હમંશેા િમંત થયા હતા કે દ્વદ્વપક્ષીય િબંધંોના ં

વિકાિ માટે િીમા કે્ષત્રોમા ં શાવંત અને સલેુહ જાળિી રાખિા અવત મહત્િપણૂત આધાર છે. 

પ્રિતતમાન પહરન્સ્થવત લબંાિિી કોઇપણ પક્ષના ં હહતમા ંનથી. તેથી આ િેક્ટરમા ંબળો િચ્ચ ે

તણાિ દૂર કરિા માટે તમામ ઘર્તણ ચબિંદુઓ પર િૈવનકો પાછા ખેંચી લેિા જરૂરી છે. તે 

એકમાત્ર બાબતથી શાવંત અને સલેુહનુ ં પનુઃસ્થાપન થિા તરફ દોરી જિાશે અને આપણા 

દ્વદ્વપક્ષીય િબંધંોની પ્રગવત માટેની પહરન્સ્થવતઓ પ્રદાન કરશે. 

 

7. વિદેશ મતં્રી િાગં યી દ્વારા એ બાબતની પણ નોંધ લેિામા ંઆિી હતી કે િબંધંના ંઅચભગમ 

તરીકે ભારતીય પક્ષે ‘ત્રણ પારસ્પહરકતાઓ’ (પરસ્પર આદર, પરસ્પર િિંેદનશીલતા, પરસ્પર 



હહતો) માટેનો પ્રસ્તાિ આપ્યો હતો. તેઓ આપણા જોડાણોની લાબંી દ્રષ્ષ્ટ રાખિાની અગત્યતા 

પર પણ િમંત થયા હતા. બન્ને મતં્રીઓ િપંકતમા ંરહિેા અને હૉલાઇન સ્થાવપત કરિા મે િમંત 

થયા હતા. 
 

નિી હદલ્હી 

ફબ્રઆુરી 26, 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. 

 


