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ವಿದ ೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಸ್.ಜ ೈಶಾಂಕರ್ ಮತ್ತು ಚಿೇನಾದ ವಿದ ೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವ 
ಶ ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೇ ವಾಾಂಗ್ ಯಿ ನಡತವ  ದೂರವಾಣಿ ಸಾಂಭಾಷ್ಣ  
ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2021 

 

1. ವಿದೆೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವರು ಮತ್ುು ರಾಜ್ಯ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಹಾಗೂ ಚಿೇನಾದ ವಿದೆೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವ ಶೆರೇಷ್ಠ ಶ್ರೇ ವಾಾಂಗ್ ಯಿ, 

ನ್ಸನೆೆ ಮಧ್ಾಯಹ್ೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಾಂಭಾಷ್ಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇದು 75 ನ್ಸಮಿಷ್ಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತ್ು. ಇಬ್ಬರು 
ವಿದೆೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವರು ಪೂವವ ಲಡಾಕ ನ ಎಲ ಎಸಿಯ ಉದದಕ್ೂೂ ಪರಿಸಿಿತಿ ಮತ್ುು ಒಟ್ಾಾರೆ ಭಾರತ್-ಚಿೇನಾ 
ಸಾಂಬ್ಾಂಧಗಳಿಗೆ ಸಾಂಬ್ಾಂಧಿಸಿದ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಚಚಿವಸಿದರು. 
 

2. ಸೆಪೆಾಾಂಬ್ರ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ಮಾಸೊೂೇದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಿೇನಾದ ವಿದೆೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವರೊಾಂದಿಗಿನ ಸಭೆಯನುೆ 
ವಿದೆೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವರು ಉಲೆಿೇಖಿಸಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಪರಚೊೇದನಕಾರಿ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ುು ಯಥಾಸಿತಿಿಯನುೆ ಬ್ದಲ್ಲಸಲು 
ಚಿೇನಾದ ಕ್ಡೆಯ ಏಕ್ಪಕ್ಷೇಯ ಪರಯತ್ೆಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಭಾರತ್ದ ಕ್ಡೆಯವರು ಕ್ಳವಳ ವಯಕ್ುಪಿಸಸಿದದರು. ಕ್ೆೆದ 
ವಷ್ವಕ್ೂಾಂತ್ ದಿಿಪಕ್ಷೇಯ ಸಾಂಬ್ಾಂಧಗಳು ತಿೇವರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೇರಿವೆ ಎಾಂದು ಅವರು ಗಮನ್ಸಸಿದರು. ಗಿಸ 
ಪರಶೆೆಯನುೆ ಪರಿಹ್ರಿಸಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳಳಬ್ಹ್ುದು ಆದರೆ ಹಾಂಸಾಚಾರ ಸೆೇರಿದಾಂತೆ ಶಾಾಂತಿ ಮತ್ುು 
ನೆಮ್ಮದಿಯ ಭಾಂಗವು ಅನ್ಸವಾಯವವಾಗಿ ಸಾಂಬ್ಾಂಧದ ಮೇಲೆ ಹಾನ್ಸಕಾರಕ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೇರುತ್ುದೆ ಎಾಂದು 
ವಿದೆೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವರು ಹೆೇಳಿದರು. 
 

3. ಕ್ೆೆದ ವಷ್ವ ಮಾಸೊೂೇದಲ್ಲ ಿನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರು ಗಿಸ ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಿಸಿತಿಿ ಎರಡೂ ಕ್ಡೆಯ 
ಹತ್ದೃಷ್ಟಾಯಿಾಂದಲ ಿ ಎಾಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಾಂಡರು ಹಾಗೂ ಎರಡೂ ಕ್ಡೆಯ ಗಿಸ ಪಡೆಗಳು ತ್ಮಮ ಸಾಂವಾದವನುೆ 
ಮುಾಂದುವರಿಸಬೆೇಕ್ು, ಶ್ೇಘ್ರವಾಗಿ ನ್ಸವಾರಿಸಬೆೇಕ್ು ಹಾಗೂ ಉದಿಿಗೆತೆಯನುೆ ಕ್ಿಸಮಗೊಳಿಸಬೆೇಕ್ು ಎಾಂದು 
ನ್ಸಧವರಿಸಿದಾದರೆ ಎಾಂದು ವಿದೆೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವರು ಹೆೇಳಿದರು. ಅಾಂದಿನ್ಸಾಂದ ಇಾಂದಿನವರೆಗೂ ಎರಡೂ ಕ್ಡೆಯವರು 
ರಾಜ್ತಾಾಂತಿರಕ್ ಮತ್ುು ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಮಾಗವಗಳ ಮೂಲಕ್ ನ್ಸರಾಂತ್ರ ಸಾಂವಹ್ನವನುೆ ಕಾಯುದಕೊಾಂಿಸದಾದರೆ ಎಾಂದು 
ವಿದೆೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ತಿಾಂಗಳ ಆರಾಂಭದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕ್ಡೆಯವರು ಪಾಯಾಂಗೊಾಂಗ್ ತೊಿೇ 
ಸರೊೇವರ ಪರದೆೇಶವನ್ುು ಯಶಸಿಿಯಾಗಿ ಸಿೆಾಾಂತ್ರಿಸಿದದರಿಾಂದ ಇದು ಪರಗತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತ್ು. 
 



4. ಪಾಂಗೊಾಂಗ್ ಸರೊೇವರ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಭಜ್ನೆ ಪೂಣವಗೊಾಂಿಸದದನುೆ ಗಮನ್ಸಸಿದ ವಿದೆೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವರು ಪೂವವ 
ಲಡಾಕ ನಲ್ಲಿ ಎಲ ಎಸಿಯಾಂದಿಗಿನ ಉಳಿದ ಸಮಸೆಯಗಳನುೆ ಈಗ ಎರಡೂ ಕ್ಡೆಯವರು ಶ್ೇಘ್ರವಾಗಿ 
ಪರಿಹ್ರಿಸಬೆೇಕ್ು ಎಾಂದು ಒತಿು ಹೆೇಳಿದರು. ಎಲಾಿ ಘ್ಷ್ವಣೆ ಹ್ಾಂತ್ಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಘ್ಟನೆಯು ಪೂಣವಗೊಾಂಡ ನಾಂತ್ರ, 

ಎರಡೂ ಕ್ಡೆಯವರು ಈ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆೈನಯದ ವಾಯಪಕ್ ಏರಿಕೆಯನುೆ ಕಾಣಬ್ಹ್ುದು ಮತ್ುು ಶಾಾಂತಿ ಹಾಗೂ 
ನೆಮಮದಿಯ ಪುನಃಸಾಿಪನೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬ್ಹ್ುದು ಎಾಂದು ವಿದೆೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವರು ಹೆೇಳಿದರು. 
 

5. ರಾಜ್ಯ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಮತ್ುು ವಿದೆೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವ ವಾಾಂಗ್ ಯಿ, ಇದುವರೆಗೆ ಪರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ಾಾರೆ ಎಂದು ತ್ೃಪ್ಪು 
ವಯಕ್ುಪಿಸಸಿದರು. ಗಿಸ ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಾಂತಿ ಮತ್ುು ನೆಮಮದಿಯ ಪುನಃಸಾಪಿನೆಗೆ ಇದು ಮಹ್ತ್ಿದ ಹೆಜ್ೆಯೆಾಗಿತ್ುು. 
ಫಲ್ಲತಾಾಂಶಗಳನುೆ ಬ್ಲಪಿಸಸಲು ಎರಡೂ ಕ್ಡೆಯವರು ಪರಯತಿೆಸಬೆೇಕ್ು ಎಾಂದು ಅವರು ಅಭಿಪಾರಯಪಟಾರು. 
ಸಾಮಾನಯ ಜ್ಞಾನವನುೆ ವಿವಿಧ ಹ್ಾಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಯಿಸುವುದು ಸಹ್ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಗಿಸ ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಸವವಹ್ಣೆ 
ಮತ್ುು ನ್ಸಯಾಂತ್ರಣವನುೆ ಸುಧ್ಾರಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಕ್ುರಿತ್ು ಅವರು ಮಾತ್ನಾಿಸದರು. 
 

6. ಗಿಸ ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಾಂತಿ ಮತ್ುು ನೆಮ್ಮದಿಯನುೆ ಕಾಪಾಿಸಕೊಳುಳವುದು ದಿಿಪಕ್ಷೇಯ ಸಾಂಬ್ಾಂಧಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿಗೆ 
ಅಗತ್ಯ ಆಧ್ಾರವಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ಎರಡೂ ಕ್ಡೆಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಾಂಿಸದಾದರೆ ಎಾಂದು ವಿದೆೇಶಾಾಂಗ 
ಸಚಿವರು ಹೆೇಳಿದರು. ಅಸಿುತ್ಿದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಸಿಿತಿಯ ದಿೇರ್ಘವವಧಿಯು ಎರಡೂ ಕ್ಡೆಯವರ ಹತ್ದೃಷ್ಟಾಯಿಾಂದ 
ಇರಲ್ಲಲಿ. ಆದದರಿಾಂದ, ಆರಾಂಭಿಕ್ ಪರಿಹಾರದ ಉಳಿದ ಸಮಸೆಯಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಎರಡೂ ಕ್ಡೆಯವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು 
ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ುು. ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಶಕ್ುಗಳ ಉಲಬಣವನುೆ ಆಲೊೇಚಿಸಲು ಎಲಾಿ ಘ್ಷ್ವಣೆಯ ಹ್ಾಂತ್ಗಳಲ್ಲ ಿ
ಬೆೇಪವಿಸಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ುು. ಶಾಾಂತಿ ಮತ್ುು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಪುನಃಸಾಿಪನೆ ಮತ್ುು ಪರಗತಿಗೆ ನಮಮ ದಿಿಪಕ್ಷೇಯ 
ಸಾಂಬ್ಾಂಧಗಳನುೆ ಒದಗಿಸುವ ಪರಿಸಿಿತಿಗಳನುೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಉತೆುೇಜಿಸುತ್ುದೆ. ಅಸಿುತ್ಿದಲ್ಲರಿುವ ಪರಿಸಿಿತಿಯ 
ದಿೇರ್ಘವವಧಿಯು ಎರಡೂ ಕ್ಡೆಯ ಹತ್ದೃಷ್ಟಾಯಿಾಂದ ಇರಲ್ಲಲಿ. 
 

7. ಪರಸಿರ ಗೌರವ, ಪರಸಿರ ಸಾಂವೆೇದನೆ ಮತ್ುು ಪರಸಿರ ಆಸಕ್ುಯ ಮೂರು ಪರಸಾುಪ್ಪತ್ ರೂಪಗಳನುೆ ಭಾರತ್ದ 
ಕ್ಡೆಯವರು ಪರಸುುತ್ಪಿಸಸಿದಾದರೆ ಎಾಂದು ವಿದೆೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವ ವಾಾಂಗ್ ಯಿ ಉಲೆಿೇಖಿಸಿದಾದರೆ. ನಮಮ ಸಾಂಬ್ಾಂಧದ 
ದಿೇಘ್ವ ದೃಷ್ಟಾಕೊೇನವನೂೆ ಅವರು ನಾಂಬದದರು. ಸಾಂಪಕ್ವದಲ್ಲಿರಲು ಮತ್ುು ಹಾಟ ಲೆೈನ್ ಸಾಿಪ್ಪಸಲು ಇಬ್ಬರು 
ಸಚಿವರು ಒಪ್ಪಿದರು. 

 

ನವ ದ ಹಲಿ 

ಫ ಬ್ರವರಿ 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. 

 


