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ભારત અને ચીન વચ્ચે રાજદ્વારી સંબધંોની સ્થાપનાની 70મી વર્ષગાઠં 

એપ્રિલ 01, 2020 
 

1. 1 એપ્રિલ, 2020 નાં રોજ ભારત અને લોક ગણરાજ્ય ચીન વચ્ચે રાજદ્વારી સંબંધોની સ્થાપનાની 70 મી 
વર્ષગાંઠના ંઅવસર પર ભારત ગણરાજ્યના ંઅને લોક ગણરાજ્ય ચીનનાં રાષ્ટ્રપપ્રતઓ, વડાિધાનો અને પ્રવદેશ 
મંત્રીઓ વચ્ચે અપ્રભનંદન પાઠવતા સંદેશાઓન  ંઆદાન-િદાન કરવામા ંઆવય ં છે. 
 

2. રાષ્ટ્રપપ્રત શ્રી રામનાથ કોવવદે ચીનના ંરાષ્ટ્રપપ્રત શી પ્રિનવપગને મોકલેલા પત્રમાં ચીનની સરકાર અને લોકોને 
‘સસ્નેહ અપ્રભવાદનો, અપ્રભનંદન અને શ ભેચ્છાઓ’ પાઠવી હતી અને અવલોકન રજૂ કય ું હત ં કે ‘ખાસ કરીને 
છેલ્લા કેટલાક વર્ોમા ંબન્ને પક્ષોએ રાજકીય, આર્થથક અને લોકો-થી-લોકો વચ્ચેનાં જોડાણો સપ્રહતનાં અસંખ્ય 
ક્ષતે્રોમા ંઆપણા પ્રદ્વપક્ષીય સંબંધો આગળ વધારવામા ંનોંધપાત્ર િગપ્રત કરી છે.’ 
 

3. વડાિધાન શ્રી નરેન્ર મોદીએ ચીનના િીપ્રમયર પ્રલ કેકકયાંગન ેપાઠવેલા પોતાનાં સંદેશમા ંજણાવય ં હત ં કે 
‘ભારત અને ચીન બે િાપ્રચન સભ્યતાઓ છે, અને સાથે સદીઓ જ નો પારસ્પકરક ફાયદાકારક આદાન-િદાનોનો 
લાંબો ઇપ્રતહાસ ધરાવે છે. આજે, આપણે બે પ્રવશાળ પ્રવકાસશીલ દેશો અન ેઉભરી રહેલા અથષતંત્રો છીએ જે 
વૈપ્રવવક સ્તર પર વધતા િમાણમા ંમહત્વનૂ ભૂપ્રમકા ભજવી રહ્યા છે. તેવી જ રીતે, ભારત અને ચીન વચ્ચેનાં 
સારા સંબંધો માત્ર આપણા દેશો માટે જ સ વાહક છે તેટલ ં નહીં, પરંત  આપણા િાંત અને પ્રવવવની શાંપ્રત, 
પ્રસ્થરતા અને સમૃપ્રદ્ધનાં રપ્રિકોણથી પણ મહત્વપૂણષ છે.’ વડાિધાને એ પણ નોંધ લીધી હતી કે ‘કોપ્રવડ-19 
મહામારી આપણન ેઆજનાં પ્રવવવના ં આંતરજોડાણનાં સ્વભાવની યાદગીરી આપ ે છે અને તેથી તેનાં તરફ 
વાસ્તપ્રવક રીતે વૈપ્રવવક િપ્રતભાવ ગ્રહણ કરવાની જરૂરીયાત છે” અને તેણે ‘આપણી નજીકની પ્રવકાસાત્મક 
ભાગીદારીને વધારે ઉંડાણ અન ેમજબૂતી આપવા અને આવનારા વર્ોમા ંતેન ેવધારે ઉંચાઇઓ પર લઇ જવા’ 
માટે ચીનના િીપ્રમયર સાથે આગળ કાયષ કરતા રહેવાની આશા વયક્ત કરી હતી. 
 

4. પ્રવદેશ મંત્રી ડૉ. એસ. જયશંકર ેચીનના ંપ્રવદેશ મંત્રી વાંગ યી ને મોકલેલા તેના ંપત્રમા ંકટપ્પણી કરી હતી કે 
છેલ્લા સાત દાયકાઓમાં, ‘ભારત-ચીન સંબંધો નોંધપાત્ર રીતે પ્રવસ્તૃત થયા છે અને વધતી માત્રામાં 
વૈપ્રવધ્યતાસભર અને બહ આયામી બન્યા છે.’ તેણે વધ મા ં ઉમેય ું હત ં કે કોપ્રવડ-19 ફેલાવાન ે કારણે, બન્ને 
બાજ ઓ ‘આ ઐપ્રતહાપ્રસક વર્ષગાંઠ પર ઉજવવાન ં આયોજન હત ં તેવી પ્રવપ્રવધ િવૃપ્રિઓ કરવા અસમથષ બની 
છે. તેમ છતા ંપણ, આપણે આવનારા મપ્રહનાઓમાં સહકારની ભાવના સાથે કાયષ કરવાન  ંચાલ  ંરાખવ ં જોઇએ 
અને, એકવાર આપણે અને પ્રવવવ કોપ્રવડ-19 મહામારી પર પ્રનયંત્રણ મેળવવા સક્ષમ બનીએ, પછી તેની 
નોંધપાત્રતા અને આપણા બન્ને દેશોનાં લોકોની સામાન્ય મહાત્વાકાંક્ષાઓ યથાથષ રીતે િપ્રતવબપ્રબત કર ે તે રીતે 
આ સીમાપ્રચહ્નની ઉજવણી કરીશ ં. 



 

 

5. કોપ્રવડ-19 મહામારીનાં કારણે, ભારત અન ેચીન રાજદ્વારી સંબંધોની સ્થાપનાની 70 મી વર્ષગાંઠ ઉજવવાન ં 
આયોજન કય ું હત ં તે િમાણેની પ્રવપ્રવધ િવૃપ્રિઓની તૈયારીઓ કરવા અને પાર પાડવા હાલમાં સમથષ નથી. 
જોક,ે કોપ્રવડ-19 મહામારીનાં ફેલાવા દ્વારા ઉભા થયેલા પડકારોન ં પ્રનરાકરણ લાવવાન ં કાયષ બન્ને દેશોમાં ચાલ ં 
હોવા છતા,ં તેઓ આ ઐપ્રતહાપ્રસક વર્ષગાંઠની અગત્યતા અને બન્ને દેશોનાં લોકોની મહાત્વાકાંક્ષાઓને ખરા 
અથષમા ંિપ્રતવબપ્રબત કરતી આ ઐપ્રતહાપ્રસક વર્ષગાંઠની યાદગીરી પર તેઓએ ચચાષઓમાં જોડાયેલા રહેવાન ં ચાલ  ં
રાખ્ય  ંછે. હાલમા ંબન્ને પક્ષો સાથે મળીને સ્ય ક્ત રીતે આ ઉજવણીઓન ેપ્રચપ્રહ્નત કરતો લોગો ડીિાઇન કરવા 
માટે કાયષ કરી રહ્યા છે. 
 

નવી કદલ્હી 
એપ્રિલ 01, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
 


