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ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಹಾಗೂ ಚೀನಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೀ ವಾಂಗ್
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ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 2021
ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಇಂದು ಸಂಜೆ ರಾಜಯ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಮತುು ಚಿೇನಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಶ್ಿೇಷಠ ಶ್ಿೇ ವಾಂಗ್ ಯಿ
ರವರೂಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದರು.. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಗೆೆ ತಮಮ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತುು
ಐಕಮತಯವನುು ತಿಳಿಸಲು ಚಿೇನಾದ ಕಡೆಯ ಕೂೇರಿಕಯ ಮೇರಗೆ ಕರ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತುು.
ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ವಾಂಗ್ ಯಿ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧನಯವಾದಗಳನುು ತಿಳಿಸಿದರು ಮತುು ಭಾರತದಲ್ಲಿ COVID-19
ಸಾಂಕಾಿಮಿಕ ರೂೇಗದ ಎರಡನೆೇ ತರಂಗವು ಎದುರಿಸುತಿುರುವ ಸವಾಲನುು ಎದುರಿಸಲು ಮಾಡುತಿುರುವ ರ್ಿಯತುಗಳ ಬಗೆೆ
ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಸವಾಲನುು ಜಯಿಸಲು ಅಗತಯವಾದದದನುು ಮಾಡಲು ಸಕಾಪರ ಸಂರ್ೂಣಪ ದೃಢ ನ್ಸಶಚಯವನುು ಹೂಂದಿದ
ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಚಿೇನಾದಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯಯಕವಾಗಿ ಅಗತಯವಾದ ಉತಪನುಗಳನುು ಮತುು ಕಚ್ಾಚ ವಸುುಗಳನುು ಭಾರತಿೇಯ
ಘಟಕಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಗಿಹಿಸುವ ರ್ಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಎತಿು ತೂೇರಿಸಿದರು. ವಿವಿಧ ಸಾರಿಗೆ
ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು ಮತುು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಿಮಾನಗಳು ಮುಕುವಾಗಿ ಉಳಿದಿದದರ ಮತುು ಅಗತಯ ಲಾಜ್ಯಸಿಿಕ್ಸಿ ಬಂಬಲವನುು
ಶ್ೇಘಿದಲ್ಲಿಯೆೇ ಖಾತಿಿರ್ಡಿಸಿಕೂಂಡರ ರ್ಿಕ್ರಿಯೆ ಸುಗಮವಾಗಿರುತುದ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. ಎಲಾಿ ದೇಶಗಳ ಮೇಲ
ರ್ರಿಣಾಮ ಬೇರಿದ COVID-19 ಸಾಂಕಾಿಮಿಕ ರೂೇಗದಂತಹ ಗಂಭೇರ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಗಂಭೇರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಹಕಾರದ
ಅಗತಯವಿದ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಒತಿು ಹೇಳಿದರು.
ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ವಾಂಗ್ ಯಿ ರವರು COVID-19 ಅನುು ಮಾನವಕುಲದ ಸಾಮಾನಯ ಶತುಿ ಎಂದು ಬಣಿಿಸಿದರು ಹಾಗೂ
ದೃಢವಾದ ರ್ಿತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಮನವಯದ ಅಗತಯವಿದ ಎಂದು ಒಪ್ರಪಕೂಂಡರು. ಭಾರತ ಸಕಾಪರದ ರ್ಿಯತುಗಳನುು ಚಿೇನಾ
ಬಂಬಲ್ಲಸುತುದ ಮತುು ಅಗತಯವಿರುವ ಎಲಾಿ ಸಾಮಗಿಿಗಳನುು ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವಿಲಿದ ಭಾರತಿೇಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ
ತಲುರ್ುವಂತ ನೊೇಡಿಕೂಳುುತುದ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅಗತಯವಿರುವ ವಿಷಯವನುು ತಲುಪ್ರಸಲು ಚಿೇನ್ಸೇ ಕಂರ್ನ್ಸಗಳನುು
ಪೂಿೇತ್ಾಿಹಿಸಲಾಗುತುದ ಮತುು ಬಂಬಲ್ಲಸಲಾಗುತುದ. ವಿಮಾನ ನ್ಸಲಾದಣಗಳು, ಕಸಿಮ್ಸಿ ಮತುು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ
ಸರಕುಗಳ ಸಂಚ್ಾರಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತ ಸೂಚನೆ ನ್ಸೇಡಲಾಗುವುದು. ಭಾರತದಿಂದ ಚ್ಾಟಪರ್ಡಪ ವಿಮಾನಗಳನುು
ಸಾವಗತಿಸಲಾಗುವುದು ಮತುು ಭಾರತದ ಕಡೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ನ್ಸದಿಪಷಿ ಸಮಸ್ಥಯಗಳನುು ತವರಿತವಾಗಿ
ರ್ರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದು. ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ವಾಂಗ್ ಯಿ ರವರು ಚಿೇನಾ ಸಕಾಪರದಿಂದ ನ್ಸರಿೇಕ್ಷಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸೂಕುವಾದ
ಸಹಾಯವನುು ನ್ಸೇಡಿದರು.
ರ್ೂವಪ ಲಡಾಖನ ವಾಸುವಿಕ ನ್ಸಯಂತಿಣ ರೇಖೆಯ (ಎಲ್ಎಸಿ) ಉದದಕೂೆ ಇರುವ ಎಲಾಿ ಘಷಪಣೆ ಅಂಶಗಳ ಮತುು
ಸೆಳಾಂತರದ ಮಹೂೇನುತ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ ಇಬಬರು ಸಚಿವರು ಚಚಿಪಸಿದರು. ಈ ವಷಪದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಘಟನೆಯ

ರ್ಿಕ್ರಿಯೆ ಪ್ಾಿರಂಭವಾದರೂ ಅದು ಅರ್ೂಣಪವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ರ್ಿಕ್ರಿಯೆಯನುು
ಆದಷುಿ ಬೇಗ ರ್ೂಣಪಗೊಳಿಸುವುದು ಅವಶಯಕ ಎಂದು ಅವರು ಒತಿು ಹೇಳಿದರು. ಗಡಿ ರ್ಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತುು
ನೆಮಮದಿಯ ಸಂರ್ೂಣಪ ರ್ುನಃಸಾೆರ್ನೆಯು ದಿವರ್ಕ್ಷಿೇಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ರ್ಿಗತಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೂಡುತುದ. ಇಬಬರು
ಸಚಿವರು ಇದಕೆ ಸಮಮತಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕೃತ ಮಟಿದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಪಯನುು ಮುಂದುವರಸಿದರು.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಿೇಯ ಅಧಯಕ್ಷರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲರುವ ವಿದೇಶಾಂಗ ಮಂತಿಿಗಳ ಬಿಕ್ಸಿ ಮತುು ಆರ್ಐಸಿ ಸಭೆಗಳ
ಕುರಿತು ಸಂಕ್ಷಿರ್ು ಚರ್ಚಪಯಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರ ಕೂನೆಗೊಂಡಿತು. ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ವಾಂಗ್ ಯಿ ಈ ಕಾಯಪಕಿಮಗಳಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸುವುದನುು ದೃಢರ್ಡಿಸಿದರು.
ನವ ದೆಹಲಿ
ಏರ್್ರಿಲ್ 30, 2021
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