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2020 ఏప్రిల్ 1 న భారతదేశం మరియు పీపుల్స్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ చైనా మధ్య 

దౌత్య సంబంధాలు ఏర్పడిన 70వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా రిపబ్లిక్ ఆఫ్ 

ఇండియా మరియు చైనా పీపుల్స్ రిపబ్లిక్ యొక్క రాష్ట్రపతులు, ప్రధాన 

మంత్రులు మరియు విదేశాంగ మంత్రుల మధ్య సన్మానాల సందేశాలు 

వెలువడ్డాయి. 
 

2. రాష్ట్రపతి శ్రీ రామ్ నాథ్ కోవింద్, చైనా రాష్ట్రపతి జి జిన్ పింగ్ కు 

రాసిన లేఖలో, ప్రభుత్వానికి మరియు చైనా ప్రజలకు 'హృదయపూర్వక 

శుభాకాంక్షలు, సన్మానాలు మరియు శుభములు' తెలియజేశారు మరియు ఇరుపక్షాలు 

ముఖ్యంగా గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా రాజకీయ, ఆర్థిక మరియు ప్రజల మధ్య 

సంబంధాలతో సహా అనేక రంగాలలో ద్వైపాక్షిక ఒప్పందాలు పెంచడంలో 

గణనీయమైన పురోగతిని సాధించాయని గమనించారు. 
 

3. ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడి, చైనా ప్రీమియర్ లీ కెకియాంగ్కు 

పంపిన సందేశంలో, ‘భారతదేశం మరియు చైనా రెండు పురాతన నాగరికతలు, 

శతాబ్దాలుగా పరస్పర ప్రయోజనకరమైన లావాదేవీల సుదీర్ఘ చరిత్ర 

కలిగియున్నదిు రోజు ., మనవి రెండు పెద్ద అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు 

మరియు పెరుగుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థలు, ఇవి ప్రపంచాన్ని తీర్చిదిద్దడంలో 

ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తున్నాయిఅందువలన ., భారతదేశం మరియు చైనా 

మధ్య మంచి సంబంధాలు మన దేశాలకు మాత్రమే కాక మన ప్రాంతం మరియు 

ప్రపంచం యొక్క శాంతి, స్థిరత్వం మరియు శ్రేయస్సు కోణం నుండి కూడా 

ముఖ్యమైనవి’.  'COVID-19 మహమ్మారి ు రోజు మన ప్రపంచం ఒకదానితో ఒకటి 

ముడి పడి ఉన్న ఆంతర్యాన్ని గుర్తుచేస్తుంది కాబట్టి దీనికి నిజమైన 

ప్రపంచ స్పందనను అవలంబించాల్సిన అవసరం ఉంది' అని ప్రధానమంత్రి 

గుర్తించారు మరియు ఇరువురి సన్నిహితమైన అభివృద్ధి భాగస్వామ్యాన్ని 

మరింత లోతుగా మరియు బలోపేతం చేసి రాబోయే సంవత్సరాల్లో దాన్ని మరింత 

ఎత్తుకు తీసుకెళ్ళడానికి చైనా ప్రీమియర్ తో కలిసి పనిచేయడానికి తాను 



ఎదురుచూస్తున్నానన్నారు. 
 

4. విదేశాంగ మంత్రి డాక్టర్ ఎస్జైశంకర్ ., చైనా విదేశాంగ మంత్రి వాంగ్ 

యికి రాసిన లేఖలో, గత ఏడు దశాబ్దాలలో, ‘భారతచైనా సంబంధాలు గణనీయంగా -
విస్తరించాయని మరియు వైవిధ్యభరితంగా, బహుముఖంగా మారాయని 

వ్యాఖ్యానించారు .COVID-19 వ్యాప్తి కారణంగా, ఇరుపక్షాలు ‘ు చారిత్రక 

వార్షికోత్సవాన్ని జరుపుకోవడానికి ప్రణాళికలు వేసిన వివిధ కార్యకలాపాలను 

నిర్వహించలేకపోయాయనిఏదేమైనా ., రాబోయే నెలల్లో మనము సహకారంతో 

పనిచేయడం కొనసాగించాలని మరియు ఒకసారి మనము మరియు ప్రపంచం COVID-19 

వ్యాప్తిని నియంత్రించినవెంటనే, ు మైలురాయిని దాని ప్రాముఖ్యతను 

మరియు మన  ప్రజల ఆకాంక్షలను ప్రతిబింబించే విధంగా ు వేడుకను 

జరుపుకుందామన్నారు. 
 

5. COVID-19 మహమ్మారి వ్యాప్తి కారణంగా, దౌత్య సంబంధాల స్థాపన 

యొక్క 70 వ వార్షికోత్సవాన్ని జరుపుకునేందుకు ప్రణాళికలు వేసిన వివిధ 

కార్యకలాపాలను భారతదేశం మరియు చైనా ఇప్పటివరకు నిర్వహించలేకపోయాయి .
ఏదేమైనా, COVID-19 మహమ్మారి వ్యాప్తి వలన ఎదురయ్యే సవాళ్లను 

ఎదుర్కునే ప్రక్రియను ఇరు దేశాలు కొనసాగిస్తూనే, వారు ు చారిత్రక 

వార్షికోత్సవాన్ని దాని ప్రాముఖ్యతను మరియు వారి ప్రజల ఆకాంక్షలను 

నిజంగా ప్రతిబింబించే విధంగా జరుపుకోవడానికి చర్చలలో నిమగ్నమై ఉండాలి .
ు వేడుకలకు గుర్తుగా లోగోను రూపొందించడానికి ఇరువర్గాలు ప్రస్తుతం కలిసి 

పనిచేస్తున్నాయి. 
 

క్రొత్త ఢిల్లీ 

ఏప్రిల్ 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. 


