
Phone call between External Affairs Minister, Dr. S. 

Jaishankar and Foreign Minister of China, H.E. Mr. Wang 

Yi 
February 26, 2021 

 

ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ରକଏସର ଜୟଶ ୍କଶ ଏବର ଜ ନ  ୀ ର ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ 
ମା ୟ ର ଶ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ କି ଏବ ମଧ୍ୟବର ବ ା ବର  ାର୍ତ୍ତାଳାପ 
ବ  ୃଆରୀ 26, 2021 
 

1. ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଂ ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ର କାଉନସଲିର ତଥା ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟ ର ଶ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟି ଗତକାଲି 
ଅପରାହ୍ନବର ବ ାନ ଜରଆିବର  ାର୍ତ୍ତାଳାପ କରଥିିବଲ। ଏହା 75 ମିନଟି ପର୍ଯତୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। େୁଇ ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂ ତ 
ଲୋଖର ପ୍ରକୃତ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ବରଖା ନକିଟବର ପରସିି୍ଥତ ି ଏ ଂ ଭାରତ-ଚୀନ ସମ୍ପକତର ସମସ୍ତ େଗି ଉପବର ଆବଲାଚନା 
କରଥିିବଲ। 
 

2. ବସବପେମବର 2020 ବର ମବକାଠାବର ଚୀନ ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବହାଇଥି ା ବ ୈଠକକୁ ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଉବେଖ କରଥିିବଲ ବର୍ଯଉଁଠାବର ଚୀନ ପକ୍ଷର ଉବର୍ତ୍ଜନାମୂଳକ ଆଚରଣ ତଥା ସି୍ଥତ ିପର ିର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏକପାଖିଆ ପ୍ରୟାସ 
ଉପବର ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷ ଉବେେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବଲ। ଗତ  ର୍ତ ତୁଳନାବର ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକତ ଗୁରୁତର ଭାବ  ପ୍ରଭା ତି 
ବହାଇଛ ି ବ ାଲି ବସ େଶତାଇଥିବଲ। ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କହଛିନ୍ତବିର୍ଯ ସୀମା   ିାେର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମୟ 
ଲାଗିପାବର କନୁି୍ତ ହଂିସା ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତଭିଙ୍ଗ ଏ ଂ  ଶିଙୃ୍ଖଳା ସଷିୃ୍ଟ କବଲ ଏହା ନଶିି୍ଚତ ଭାବ  େୁଇ ବେଶ ମଧ୍ୟବର ସମ୍ପକତ 
ଉପବର ଖରାପ ପ୍ରଭା  ପକାଇ । 
 

3. ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କହଛିନ୍ତବିର୍ଯ ଗତ  ର୍ତ ମବକାଠାବର ବହାଇଥି ା ବ ୈଠକବର ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକମତ 
ବହାଇଥିବଲ ବର୍ଯ ସୀମା ର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ପରସିି୍ଥତ ିଉଭୟ ପକ୍ଷର ହତିବର ନୁବହଁ ଏ ଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସୀମାବର ବସୈନୟମାବନ 
ବସମାନଙ୍କ କଥା ାର୍ତ୍ତା ଜାର ି ରଖି ା ଉଚତି ତଥା ଶୀଘ୍ର ବସୈନୟ ପ୍ରତୟାହାର ଏ ଂ ଉବର୍ତ୍ଜନା ହ୍ରାସ କର ିା ଉଚତି। 
ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଉବେଖ କରଛିନ୍ତବିର୍ଯ ଉଭୟ କୂଟବନୈତକି ଏ ଂ ସାମରକି ଚୟାବନଲ ମାଧ୍ୟମବର ବସବ ଠାରୁ 
ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନରିନ୍ତର ବର୍ଯାଗାବର୍ଯାଗ ଜାର ିରଖିଛନ୍ତ।ି ଚଳତି ମାସ ଆରମ୍ଭବର ପାବଙ୍ଗାଙ୍ଗ ବସା ହ୍ରେ ଅଞ୍ଚଳବର ଉଭୟ ପକ୍ଷ 
ସ ଳତାର ସହ ବସୈନୟ ପ୍ରତୟାହାର କରଥିି ାରୁ କଥା ାର୍ତ୍ତାବର ଅଗ୍ରଗତ ିବହାଇଥିଲା। 
 

4. ପାବଙ୍ଗାଙ୍ଗ ହ୍ରେ ଅଞ୍ଚଳବର ଅସବନ୍ତାର୍ର ସମାପି୍ତକୁ ଉବେଖ କର ି ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାବରାପ କରଛିନ୍ତବିର୍ଯ 
ଉଭୟ ପକ୍ଷ  ର୍ତ୍ତମାନ ପୂ ତ ଲୋଖର ପ୍ରକୃତ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ବରଖା ନକିଟବର ଅ ଶଷି୍ଟ ସମସୟାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କର ିା 
ଉଚତି। ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କହଛିନ୍ତବିର୍ଯ ଥବର ସମସ୍ତ   ିାେୀୟ ସ୍ଥଳୀବର ଅସବନ୍ତାର୍ ସମାପ୍ତ ବହାଇଗବଲ ଉଭୟ 
ପକ୍ଷ ଏହ ି ଅଞ୍ଚଳବର ବସୈନୟ ାହନିୀର  ୟାପକ ପ୍ରତୟାହାର ତଥା ଶାନ୍ତ ି ଏ ଂ ବସୌହାର୍ଦ୍ତର ପୁନରୁର୍ଦ୍ାର େଗିବର କାର୍ଯତୟ 
କରପିାରବି । 



 
5. ରାଷ୍ଟ୍ର କାଉନସିଲର ତଥା ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟି ଏପର୍ଯତୟନ୍ତ ବହାଇଥି ା ଅଗ୍ରଗତବିର ସବନ୍ତାର୍  ୟକ୍ତ କରିଥିବଲ। ସୀମା 

ଅଞ୍ଚଳବର ଶାନ୍ତ ିଏ ଂ ବସୌହାର୍ଦ୍ତର ପୁନରୁର୍ଦ୍ାର ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ପେବକ୍ଷପ ଥିଲା। ବସ ଅନୁଭ  କରଥିିବଲବର୍ଯ 
 ାର୍ତ୍ତାଳାପର  ଳା ଳକୁ ଏକତ୍ର କର ିା ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଉେୟମ କର ିା ଉଚତି।  ଭିିନ୍ନ ସ୍ତରବର ପହଞ୍ଚଥିି ା ସାଧାରଣ 
 ୁଝାମଣାକୁ ଆନ୍ତରକିତାର ସହତି କାର୍ଯତୟକାରୀ କର ିା ମଧ୍ୟ ଆ ଶୟକ। ସୀମା ଅଞ୍ଚଳବର ପରଚିାଳନା ଏ ଂ ନୟିନ୍ତ୍ରଣବର 
ଉନ୍ନତ ିଆଣି ାର ଆ ଶୟକତା  ରି୍ୟବର ବସ କହଥିିବଲ। 
 

6. ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଉବେଖ କରଛିନ୍ତବିର୍ଯ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସ ତୋ ସହମତ ବହାଇଥିବଲବର୍ଯ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକତର  କିାଶ 
ପାଇଁ ସୀମା ଅଞ୍ଚଳବର ଶାନ୍ତ ିରକ୍ଷା ଏକାନ୍ତ ଆ ଶୟକ।  ର୍ତ୍ତମାନର   ିାେୀୟ ପରସିି୍ଥତକୁି େୀର୍ତ େନି ପର୍ଯତୟନ୍ତ ଜାର ିରଖି ା 
ଉଭୟ ପକ୍ଷ ହତିବର ନଥିଲା। ବତଣୁ ଆ ଶୟକ ଥିଲା ବର୍ଯ ଅ ଶଷି୍ଟ ସମସୟାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ େଗିବର ଉଭୟ ପକ୍ଷ କାର୍ଯତୟ 
କର ିା ଉଚତି। ଏହ ି ବକ୍ଷତ୍ରବର ବସୈନୟ ପ୍ରତୟାହାର କର ିା  ରି୍ୟବର ଚନି୍ତା କର ିା ପାଇଁ ସମସ୍ତ   ିାେୀୟ ସ୍ଥଳୀବର 
ଉବର୍ତ୍ଜନା ହ୍ରାସ ବହ ା ଆ ଶୟକ ଥିଲା। ଏହା ଶାନ୍ତ ିଏ ଂ ବସୌହାର୍ଦ୍ତର ପୁନରୁର୍ଦ୍ାର କର ି ଏ ଂ ଆମର ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକତର 
ଅଗ୍ରଗତ ିପାଇଁ ସହାୟକ ବହ । 
 

7. ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟି ଏହା ମଧ୍ୟ କହଛିନ୍ତବିର୍ଯ ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷ ଏହ ିସମ୍ପକତର ଆଭିମୁଖୟ ଭା ବର ‘ତବିନାଟ ିପାରସ୍ପରକି’ 
(ପାରସ୍ପରକି ସମ୍ମାନ, ପାରସ୍ପରିକ ସବମବେନଶୀଳତା ଏ ଂ ପାରସ୍ପରକି ସ୍ୱାଥତ) ପ୍ରସ୍ତା  ବେଇଛନ୍ତ।ି ଆମ ସମ୍ପକତର 
େୀର୍ତକାଳୀନ େୃଷି୍ଟବକାଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପବର ମଧ୍ୟ ବସ ସହମତ ବହାଇଛନ୍ତ।ି ବର୍ଯାଗାବର୍ଯାଗବର ରହ ିାକୁ ଏ ଂ େୁଇ ବେଶ 
ମଧ୍ୟବର ହଟଲାଇନ ବସ ା ସ୍ଥାପନ କର ିାକୁ େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ ିବହାଇଥିବଲ। 

 
 ୂଆେଲି୍ଲୀ 
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. 

 


