Phone call between External Affairs Minister, Dr. S.
Jaishankar and Foreign Minister of China, H.E. Mr. Wang
Yi
February 26, 2021

ବ ବୈ େଶିକ ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ରକଏସର ଜୟଶ ୍କଶ ଏବର ଜ ନ ୀ ର ବ ବୈ େଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ
ମା ୟ ର ଶ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ କି ଏବ ମଧ୍ୟବର ବ ା ବର ାର୍ତ୍ତାଳାପ
ବ

ୃ ଆରୀ 26, 2021
1. ବ ବୈ େଶିକ ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଂ ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ର କାଉନସିଲର ତଥା ବ ବୈ େଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟ ର ଶ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟି ଗତକାଲି
ଅପରାହ୍ନବର ବ ାନ ଜରିଆବର ାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଥିବଲ। ଏହା 75 ମିନଟ
ି ପର୍ଯତୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। େୁ ଇ ବ ବୈ େଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂ ତ
ଲୋଖର ପ୍ରକୃ ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବରଖା ନିକଟବର ପରିସ୍ଥିତ ି ଏ ଂ ଭାରତ-ଚୀନ ସମ୍ପକତର ସମସ୍ତ େିଗ ଉପବର ଆବଲାଚନା
କରିଥିବଲ।
2. ବସବପେମବର 2020 ବର ମବକାଠାବର ଚୀନ ବ ବୈ େଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବହାଇଥି ା ବ ଠ
ୈ କକୁ ବ ବୈ େଶିକ ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ
ଉବେଖ କରିଥିବଲ ବର୍ଯଉଁଠାବର ଚୀନ ପକ୍ଷର ଉବର୍ତ୍ଜନାମୂଳକ ଆଚରଣ ତଥା ସ୍ଥିତ ି ପରି ର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏକପାଖିଆ ପ୍ରୟାସ
ଉପବର ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷ ଉବେେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବଲ। ଗତ
ବହାଇଛି ବ ାଲି ବସ େଶତାଇଥିବଲ। ବ ବୈ େଶିକ
ଲାଗିପାବର କିନ୍ତୁ ହିଂସା ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତିଭଙ୍ଗ ଏ ଂ

ର୍ତ ତୁ ଳନାବର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପକତ ଗୁରୁତର ଭାବ

ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତିବର୍ଯ ସୀମା

ପ୍ରଭା ତ
ି

ି ାେର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମୟ

ଶ
ି ଙ୍ଖ
ୃ ଳା ସୃଷ୍ଟି କବଲ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବ

େୁ ଇ ବେଶ ମଧ୍ୟବର ସମ୍ପକତ

ଉପବର ଖରାପ ପ୍ରଭା ପକାଇ ।
3. ବ ବୈ େଶିକ

ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତିବର୍ଯ ଗତ

ର୍ତ ମବକାଠାବର ବହାଇଥି ା ବ ଠ
ୈ କବର ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକମତ

ବହାଇଥିବଲ ବର୍ଯ ସୀମା ର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ପରିସ୍ଥିତ ି ଉଭୟ ପକ୍ଷର ହିତବର ନୁ ବହଁ ଏ ଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସୀମାବର ବସୈନୟମାବନ
ବସମାନଙ୍କ କଥା ାର୍ତ୍ତା ଜାରି ରଖି ା ଉଚିତ ତଥା ଶୀଘ୍ର ବସୈନୟ ପ୍ରତୟାହାର ଏ ଂ ଉବର୍ତ୍ଜନା ହ୍ରାସ କରି ା ଉଚିତ।
ବ ବୈ େଶିକ ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଉବେଖ କରିଛନ୍ତିବର୍ଯ ଉଭୟ କୂ ଟବନୈତକ
ି ଏ ଂ ସାମରିକ ଚୟାବନଲ ମାଧ୍ୟମବର ବସବ ଠାରୁ
ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନିରନ୍ତର ବର୍ଯାଗାବର୍ଯାଗ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ମାସ ଆରମ୍ଭବର ପାବଙ୍ଗାଙ୍ଗ ବସା ହ୍ରେ ଅଞ୍ଚଳବର ଉଭୟ ପକ୍ଷ
ସ ଳତାର ସହ ବସୈନୟ ପ୍ରତୟାହାର କରିଥି ାରୁ କଥା ାର୍ତ୍ତାବର ଅଗ୍ରଗତି ବହାଇଥିଲା।
4. ପାବଙ୍ଗାଙ୍ଗ ହ୍ରେ ଅଞ୍ଚଳବର ଅସବନ୍ତାର୍ର ସମାପ୍ତିକୁ ଉବେଖ କରି ବ ବୈ େଶିକ
ଉଭୟ ପକ୍ଷ

ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାବରାପ କରିଛନ୍ତିବର୍ଯ

ର୍ତ୍ତମାନ ପୂ ତ ଲୋଖର ପ୍ରକୃ ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବରଖା ନିକଟବର ଅ ଶିଷ୍ଟ ସମସୟାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରି ା

ଉଚିତ। ବ ବୈ େଶିକ ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତିବର୍ଯ ଥବର ସମସ୍ତ ି ାେୀୟ ସ୍ଥଳୀବର ଅସବନ୍ତାର୍ ସମାପ୍ତ ବହାଇଗବଲ ଉଭୟ
ପକ୍ଷ ଏହି ଅଞ୍ଚଳବର ବସୈନୟ ାହିନୀର
କରିପାରିବ ।

ୟାପକ ପ୍ରତୟାହାର ତଥା ଶାନ୍ତି ଏ ଂ ବସୌହାର୍ଦ୍ତର ପୁନରୁର୍ଦ୍ାର େିଗବର କାର୍ଯତୟ

5. ରାଷ୍ଟ୍ର କାଉନସିଲର ତଥା ବ ବୈ େଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟି ଏପର୍ଯତୟନ୍ତ ବହାଇଥି ା ଅଗ୍ରଗତିବର ସବନ୍ତାର୍ ୟକ୍ତ କରିଥିବଲ। ସୀମା
ଅଞ୍ଚଳବର ଶାନ୍ତି ଏ ଂ ବସୌହାର୍ଦ୍ତର ପୁନରୁର୍ଦ୍ାର ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ପେବକ୍ଷପ ଥିଲା। ବସ ଅନୁ ଭ କରିଥିବଲବର୍ଯ
ାର୍ତ୍ତାଳାପର

ଳା ଳକୁ ଏକତ୍ର କରି ା ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଉେୟମ କରି ା ଉଚିତ। ଭ
ି ିନ୍ନ ସ୍ତରବର ପହଞ୍ଚିଥି ା ସାଧାରଣ

ୁ ଝାମଣାକୁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ କାର୍ଯତୟକାରୀ କରି ା ମଧ୍ୟ ଆ ଶୟକ। ସୀମା ଅଞ୍ଚଳବର ପରିଚାଳନା ଏ ଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣବର
ଉନ୍ନତି ଆଣି ାର ଆ ଶୟକତା ର୍
ି ୟବର ବସ କହିଥିବଲ।
6. ବ ବୈ େଶିକ ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଉବେଖ କରିଛନ୍ତିବର୍ଯ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସ ତୋ ସହମତ ବହାଇଥିବଲବର୍ଯ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପକତର କ
ି ାଶ
ପାଇଁ ସୀମା ଅଞ୍ଚଳବର ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ଏକାନ୍ତ ଆ ଶୟକ। ର୍ତ୍ତମାନର ି ାେୀୟ ପରିସ୍ଥିତକ
ି ୁ େୀର୍ତ େିନ ପର୍ଯତୟନ୍ତ ଜାରି ରଖି ା
ଉଭୟ ପକ୍ଷ ହିତବର ନଥିଲା। ବତଣୁ ଆ ଶୟକ ଥିଲା ବର୍ଯ ଅ ଶିଷ୍ଟ ସମସୟାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ େିଗବର ଉଭୟ ପକ୍ଷ କାର୍ଯତୟ
କରି ା ଉଚିତ। ଏହି ବକ୍ଷତ୍ରବର ବସୈନୟ ପ୍ରତୟାହାର କରି ା

ର୍
ି ୟବର ଚିନ୍ତା କରି ା ପାଇଁ ସମସ୍ତ

ି ାେୀୟ ସ୍ଥଳୀବର

ଉବର୍ତ୍ଜନା ହ୍ରାସ ବହ ା ଆ ଶୟକ ଥିଲା। ଏହା ଶାନ୍ତି ଏ ଂ ବସୌହାର୍ଦ୍ତର ପୁନରୁର୍ଦ୍ାର କରି ଏ ଂ ଆମର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପକତର
ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ସହାୟକ ବହ ।
7. ବ ବୈ େଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତିବର୍ଯ ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷ ଏହି ସମ୍ପକତର ଆଭିମୁଖୟ ଭା ବର ‘ତିବନାଟି ପାରସ୍ପରିକ’
(ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ, ପାରସ୍ପରିକ ସବମବେନଶୀଳତା ଏ ଂ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱାଥତ) ପ୍ରସ୍ତା

ବେଇଛନ୍ତି। ଆମ ସମ୍ପକତର

େୀର୍ତକାଳୀନ େୃ ଷ୍ଟିବକାଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପବର ମଧ୍ୟ ବସ ସହମତ ବହାଇଛନ୍ତି। ବର୍ଯାଗାବର୍ଯାଗବର ରହି ାକୁ ଏ ଂ େୁ ଇ ବେଶ
ମଧ୍ୟବର ହଟଲାଇନ ବସ ା ସ୍ଥାପନ କରି ାକୁ େୁ ଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜି ବହାଇଥିବଲ।
ୂ ଆେିଲ୍ଲୀ
ବ

ୃ ଆରୀ 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.

