
70th Anniversary of the Establishment of Diplomatic 

Relations between India and China 
April 01, 2020 

……………………………………………………………………………………….

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰੰਧ ਸਥਾਪਤ ਹਣੋ ਦੀ 70ਿੀਂ ਿਰੇਗਢੰ  

01 ਅਪਰੈਲ, 2020 

 

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਲੋਕ ਗਣਤਤੰਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ 70ਿੀਂ ਿਰਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 1 
ਅਪਰੈਲ, 2020 ਨੰੂ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਲੋਕ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ, ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ 
ਮਾਮਵਲਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਵਮਆਨ ਿਧਾਈਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪਰਦਾਨ ਹੋਇਆ। 

2. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਵਿਨਵਪੰਗ ਨੰੂ ਵਲਖੀ ਆਪਣੀ ਵਚਿੱਠੀ ਵਿਿੱਚ ਚੀਨੀ 
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ‘ਵਨਿੱਘੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਿੱਭਕਾਮਨਾਿਾਂ’ ਵਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਦੋਿਾਂ ਵਧਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਵਪਛਲੇ ਕੁਝ ਿਵਰਹਆਂ ਅੰਦਰ, ਦੁਿਿੱਲੇ ਵਸਆਸੀ, ਆਰਵਥਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਧੰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ 
ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਅਿੱਗ ੇਿਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਤਰਿੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਨਵਰੰਦਰ ਮਦੋੀ ਨੇ ਚੀਨੀ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਕੇਵਕਯਾਂਗ ਨੰੂ ਭੇਿ ੇਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿਿੱਚ ਵਕਹਾ ਵਕ 
‘ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿੱਵਭਆਤਾਿਾਂ ਹਨ, ਵਿਨਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਸੀ ਤਰੌ 'ਤੇ ਲਾਹੇਿੰਦ ਿਟਾਂਦਰੇ 
ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਵਤਹਾਸ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਅਿੱਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਿਿੱਡੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਆਰਵਥਕਤਾਿਾਂ ਹਾ,ਂ ਿੋ 
ਵਿਸ਼ਿ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਭੂਵਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ 
ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਵਸਰਫ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਬਲਵਕ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਵਥਰਤਾ ਅਤੇ 
ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਿੀ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਨ ਹਨ।' ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਿੀ ਵਕਹਾ ਵਕ 'ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਿੱਿ 
ਸਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿੁੜ ੇਹੋਣ ਦੀ ਯਾਦ ਵਦਿਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਿਾਕਈ ਵਿਸ਼ਿਵਿਆਪੀ 
ਪਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ" ਅਤੇ ਇਹ ਿੀ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਨਹਾ ਂਨੰੂ ਚੀਨੀ ਪਰੀਮੀਅਰ ਨਾਲ ਵਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭਾਈਿਾਲੀ ਨੰੂ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਿਾਲੇ 
ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸਨੰੂ ਹੋਰ ਉਚਾਈਆ ਂਿਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਿਾਇਆ ਿਾ ਸਕ'ੇ। 

4. ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ ਿਸੈ਼ੰਕਰ ਨੇ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਿੈਂਗ ਯੀ ਨੰੂ ਵਲਖੀ ਆਪਣੀ ਵਚਿੱਠੀ ਵਿਿੱਚ ਵਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ 
ਵਕ ਵਪਛਲੇ ਸਿੱਤ ਦਹਾਵਕਆਂ ਅਦੰਰ ‘ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਹੋਰ ਿੰਨ ਸੁਿੰਨੇ 
ਅਤੇ ਬਹੁਪਿੱਖੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ’। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗ ੇਵਕਹਾ ਵਕ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਪਰਕੋਪ ਦੀ ਿਿਹਾ ਕਾਰਨ ਦੋਿੇਂ ਵਧਰਾਂ 'ਇਸ 
ਇਵਤਹਾਸਕ ਿਰਹੇਗੰਢ ਨੰੂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਿੀਜ਼ ਤਵਹਤ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ 
ਹਨ। ਵਫਰ ਿੀ ਸਾਨੰੂ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਮਹੀਵਨਆਂ ਵਿਚ ਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤੇ, ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ 
ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਰਕੋਪ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾ,ਂ ਇਸ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਮੀਲ ਪਿੱਥਰ ਨੰੂ ਇਸ ਦੇ ਮਹਿੱਤਿ ਅਤੇ 
ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਝਂੀਆਂ ਇਿੱਛਾਿਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਿੇਂ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ' 



5. ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਕੂਟਨੀਵਤਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ 70ਿੀਂ 
ਿਰਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਿੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਕਰ ਉਨਹਾ ਂਨੰੂ ਵਸਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜਹ ਸਕੇ। 
ਪਰ ਵਫਰ ਿੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵਿਿੱਠਣ 'ਚ ਲਿੱਗ ੇ
ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਿਿੂਦ, ਉਨਹਾਂ ਦਰਵਮਆਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲਬਾਤ ਚਿੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਇਵਤਹਾਸਕ ਿਰਹੇਗੰਢ ਨੰੂ ਇਸ ਦੇ 
ਮਹਿੱਤਿ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਇਿੱਛਾਿਾ ਂਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਿੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਿਾਿੇ। ਦੋਿੇਂ ਪਿੱਖ 
ਇਨਹਾਂ ਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਲੋਗੋ ਵਡਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿੀ ਵਮਲਕੇ ਕਿੱਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਨਿੀਂ ਵਦਲੀ 
01 ਅਪਰੈਲ, 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. 
 


