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ഇന്ത്യ ചൈന നയതന്ത്ന്ത് ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ 70 മത് വാർഷികം  

ഏന്ത്പിൽ  01, 2020 

 

ഇന്ത്യയ ം ചൈനയ ം തമ്മിൽ നയതന്ത്ന്ത് ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ 70 മത് വാർഷികമായ 

2020 ഏന്ത്പിൽ 1 ന് ഇന്ത്യയിറെയ ം ചൈനയിറെയ ം രാന്ത്രപതിമാർ, ന്ത്പധാനമന്ത്ന്ത്ിമാർ 

കൂടാറത വിദേശകാരയ മന്ത്ന്ത്ിമാർ എന്നിവർ ആശംസാ സദേശങ്ങൾ ചകമാെി. 
 

2. ചൈനീസ് രാന്ത്രപതി സി ജിൻപിങിന ള്ള തന്റെ കത്തിൽ രാന്ത്രപതി ന്ത്ശി രാം നാഥ് 

ദകാവിേ് ചൈനയിറെ സർക്കാരിന ം ചൈനീസ് ജനതയ്കക്ക ം അഭിവാേയങ്ങള ം 

ആശംസകള ം അെിയിക്ക കയ ണ്ടായി, കൂടാറത രാന്ത്രീയം,സാമ്പത്തികം വയക്തിഗത 

ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയ ൾപ്പറടയ ള്ള ദമഖെകളിൽ പരസ്പരമ ള്ള ഇടറപടെ കൾ 

വിപ െീകരിച്ച റകാണ്ട് രണ്ട  രാജയങ്ങളിെ ം കഴിഞ്ഞ ഏതാണ് വർഷങ്ങളായി ഗണ്യമായ 

പ ദരാഗമനം ദനടിയിട്ട റണ്ടന്ന ം അദേഹം നിരീക്ഷിച്ച . 

3. ചൈനീസ് ന്ത്പീമിയർ െി ദകകിയങിന ള്ള  ന്ത്പധാനമന്ത്ന്ത്ി ന്ത്ശീ നദരന്ത്േ ദമാഡി ഇന്ത്പകാരമാണ് 

പരാമർശിച്ചത്. 'ഇന്ത്യയ ം ചൈനയ ം പരമ്പരാഗത സംസ്കാരങ്ങൾ ഉള്ള, 

നൂറ്റാണ്ട കളായി പരസ്പരം ഉപകാരന്ത്പേമായ ചകമാറ്റങ്ങൾ ഉള്ള രണ്ട  ജനതയാണ് . 

ഇന്ന് നമ്മൾ ആദഗാള സാമ്പത്തിക തെത്തിൽ തറന്ന ന്ത്പാധാനയമ ള്ള  വികസിച്ച  വര ന്ന 

രണ്ട രാജയങ്ങള ം ഉയർന്ന  വര ന്ന രണ്ട  സമ്പത് ഘടനകള മാണ് '. അതിനാൽ തറന്ന അത് 

റകാണ്ട് തറന്ന ഇന്ത്യയ്കക്ക ം ചൈനയ്കക്ക മിടയിെ ള്ള നെല ബന്ധം കട്ട് സൂക്ഷിക്ക ന്നത് 

അതാത  രാജയങ്ങൾക്ക ം മാന്ത്തമെല ഈ ഓദന്ത്പദേശറത്ത റമാത്തത്തിെ ള്ള ശാന്ത്ി,സർമൃദ്ധി 
സ്ഥിരത എന്നിവയ്കക്ക് ആവശയമാണ്. ഇന്നറത്ത നമ്മ റട ദൊകത്ത് പരസ്പരബന്ധിതമായ 

അവസ്ഥയ ം ഇതിറനതിറര ദൊകവയാപകമായ ന്ത്പതിദരാധവ ം ആവശയമാറണ്ന്ന് 
ദകാവിഡ് -19 നമ്മറള ഓര്മിപ്പിക്ക ന്ന റവന്ന ം ന്ത്പധാനമന്ത്ന്ത്ി ക െിച്ച  കൂടാറത വര ം 

വർഷങ്ങളിൽ വികസനാത്മകമായ പങ്കാളിത്തം പ തിയ തെങ്ങളിദെക്ക് എത്ത ന്ന 

രീതിയിൽ ചൈനീസ് ന്ത്പീമിയെ മായി സഹകരിക്കാൻ സാധിക്ക റമന്ന് 
ന്ത്പതീക്ഷിക്ക ന്നതായ ം അദേഹം പെഞ്ഞ . 
 

4. കഴിഞ്ഞ ഏഴ  പതിറ്റാണ്ട കളായി ഇന്ത്യ -ചൈന ബന്ധം വികസിച്ചിരിക്ക ന്ന റവന്ന ം 

പെതെങ്ങളിദെക്ക ം ദമഖെകളിദെക്ക ം വയാപിച്ചിരിക്ക ന്ന റവന്ന ം ചൈനീസ് വിദേശ 

കാരയ മന്ത്ന്ത്ി വാങ് യി യ്കക്ക ള്ള കത്തിൽ വിദേശകാരയ മന്ത്ന്ത്ി ദഡാ. എസ് ജയശങ്കർ 

ദരഖറപ്പട ത്തി. ദകാവിഡ്-19 പകർച്ച വയാധി മ ദഖറന ഇര  വിഭാഗങ്ങള ം മ ൻ കൂട്ടി  
ആസൂന്ത്തണ്ം റൈയ്കത രീതിയിൽ ഈ ൈരിന്ത്തപരമായ വാർഷികം ആദഘാഷിക്കാൻ 

കഴിഞ്ഞിറെലന്ന ം  അദേഹം കൂട്ടിദച്ചർത്ത , എന്നിര ന്നാെ ം വര ന്ന മാസങ്ങളിെ ം 



സഹകരണ്ദത്താറട ന്ത്പവർത്തിക്ക കയ ം നമ്മള ം ദൊകവ ം ദകാവിഡ് -19 എന്ന 

പകർച്ചവയാധിറയ കീഴടക്ക ന്ന സമയത്ത് ഈ നാഴികക്കെല്, അതിന്റെ ന്ത്പാധാനയവ ം ഇര  
രാജയറത്ത ജനങ്ങള റട റപാത വായ താല്പരയവ ം അന സരിച്ച   

ആദഘാഷിക്ക ന്നതാറണ്ന്ന ം അദേഹം പെഞ്ഞ . 
 

5.ദകാവിഡ്-19 പകർച്ച വയാധി പടർന്ന  പിടിച്ചത് മൂെം, നയതന്ത്ന്ത് ബന്ധങ്ങള റട 70 മത് 

വാർഷികം ആദഘാഷിക്ക ന്നതിന് ഇന്ത്യയ ം ചൈനയ ം ദൈർന്ന് ആസൂന്ത്തമാ റൈയ്കത പെ 

ന്ത്പവർത്തങ്ങള ം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാറത ദപായിരിക്ക ന്ന . ഇര  രാജയങ്ങള ം 

ദകാവിഡ്-19 മൂെമ ണ്ടായ ന്ത്പതിസന്ധികറള തരണ്ം റൈയ്യ ന്നതിന് പരിന്ത്ശമങ്ങൾ ത ടർന്ന് 
റകാണ്ടിരിക്ക ന്ന , എന്നാൽ ഈ ൈാരിതാപരമായ വാർഷികം അതിന്റെ ന്ത്പധാനയവ ം 

ഇര  വിഭാഗങ്ങള ം റപാത വായ താല്പരയങ്ങള ം ന്ത്പതിഫെിക്ക ന്ന രീതിയിൽ 

നടത്ത ന്നതിന ള്ള ൈർച്ചകള ം നടന്ന  റകാണ്ടിരിക്ക ന്ന .  ഇര  വിഭാഗങ്ങള ം ഈ 

ആദഘാഷങ്ങറള ക െിക്ക ന്ന ഒര  ദൊദഗാ തയാൊക്ക ന്നതിന് ഒര മിച്ച  ന്ത്പവർത്തിച്ച  

റകാണ്ടിരിക്ക കയാണ്.  

 
നയൂ ഡൽഹി  
 01 ഏന്ത്പിൽ , 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. 


