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வெளிெிகாரத் துறை அறைச்சர் டாக்டர்.எஸ். 
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1. வெளியுைவு அறைச்சர ைற்றும் சீனாெின் ைாநில கவுன்சிலர்  
ைற்றும் வெளியுைவு அறைச்சர் எச்.இ.  திரு ொங் யி, நநற்று ஒரு 
வதாறலநபசி உறரயாடறல நடத்தினனர். இது 75 நிைிடங்கள் 
நீடித்தது. இரு வெளியுைவு அறைச்சர்களும் கிழக்கு லடாக்கில் 
எல்.ஐ.சி.யின் நிறலறை ைற்றும் ஒட்டுவைாத்த இந்தியா-சீனா 
உைவுகள் வதாடர்பான பிரச்சிறனகள் குைித்து ெிொதித்தனர். 
 

2. 2020 ைாஸ்நகாெில் சீன வெளியுைவு ைந்திரியுடனான சந்திப்றப 
இ.ஏ.எம் குைிப்பிட்டுள்ளது, எங்கு ஆத்திரமூட்டும் நடத்றத ைற்றும் 
சீனத் தரப்பின் ஒருதறலபட்ச முயற்சிகள் குைித்து இந்தியத் தரப்பு 
தனது கெறலறய வெளிப்படுத்தியது. கடந்த ஆண்றட ெிட 
உைவுகள் கடுறையாக பாதிக்கப்பட்டுளன என்று அெர் குைிப்பிட்டார். 
எல்றலக் நகள்ெி தீர்க்க நநரம் எடுக்கலாம், ஆனால் ென்முறை 
உட்பட அறைதி ைற்றும் அறைதிறயக் குழப்புெது தெிர்க்க 
முடியாைல் உைெில் பாதிப்றப ஏற்படுத்தும் என்று இ.ஏ.எம். 
 

3. கடந்த ஆண்டு ைாஸ்நகாெில் நடந்த சந்திப்பின் நபாது, இரு 
அறைச்சர்களும் எல்றலப் பகுதிகளின் நிறலறை இரு தரப்பினரின் 
நலனுக்காக இல்றல என்று ஒப்புக்வகாண்டதாகவும், இரு 
தரப்பினரின் எல்றலப் பறடயினரும் தங்கள் உறரயாடறலத் 
வதாடர நெண்டும் என்றும், ெிறரொக ெிலக்கிக் வகாள்ளலாம் 



என்றும் முடிவு வசய்ததாகவும் இ.ஏ.எம். பதட்டங்கள். இராெதந்திர 
ைற்றும் இராணுெ நசனல்கள் மூலம் இரு தரப்பினரும் 
வதாடர்ச்சியான தகெல் வதாடர்புகறளப் பராைரித்து ெருெதாக 
இ.ஏ.எம். இந்த ைாதத் வதாடக்கத்தில் பங்நகாங்க் த்நசா ஏரி 
பகுதியில் இரு தரப்பினரும் வெற்ைிகரைாக வெளிநயற்ைப்பட்டதால் 
இது முன்நனற்ைத்திற்கு ெழி ெகுக்கிைது. 
 

4. பங்நகாங்க் ஏரி பகுதியில்  பணிநீக்கம் முடிந்தறதக் குைிப்பிட்டு, 
கிழக்கு லடாக்கில் எல்.ஐ.சி. உடன் ைீதமுள்ள பிரச்சிறனறள இரு 
தரப்பினரும் ெிறரொக தீர்க்க நெண்டும் என்று  ஈ.ஏ.எம் 
ெலியுறுத்தியது. அறனத்து உராய்வு புள்ளிகளிலும் பணிநீக்கம் 
முடிந்ததும், இரு தரப்பினரும் இப்பகுதியில் துருப்புகறள 
ெிரிொக்குெறதப் பார்த்து, அறைதி ைற்றும் அறைதிறய 
ைீட்வடடுப்பதில் பணியாற்ைலாம் என்று ஈ.ஏ.எம். 
 

5. ைாநில கவுன்சிலரும் வெளியுைவு அறைச்சருைான திரு. ொங் யி, 
இதுெறர வசய்த முன்நனற்ைம் குைித்து திருப்தி 
வதரிெித்தார்.எல்றலப் பகுதிகளில் அறைதி ைற்றும் அறைதிறய 
ைீட்வடடுப்பதற்கான முக்கியைான படியாக இது இருந்தது. 
ெிறளவுகறளப் பலப்படுத்த இரு தரப்பினரும் முயற்சி 
வசய்யநெண்டும் என்று அெர் உணர்ந்தார். பல்நெறு ைட்டங்களில் 
எட்டப்பட்ட வபாதுொன புரிதறல நநர்றையாக வசயல்படுத்தும் 
அெசியம். எல்றலப் பகுதிகளில் நைலாண்றை ைற்றும் 
கட்டுப்பாட்றட நைம்படுத்த நெண்டிய அெசியம் குைித்து அெர் 
நபசினார். 
 

6. இருதரப்பு உைவுகறள ெளர்ப்பதற்கு எல்றலப் பகுதிகளில் அறைதி 
ைற்றும் அறைதிறயப் நபணுெது அத்தியாெசியைான அடிப்பறட 
என்று இரு தரப்பினரும் எப்நபாதும் ஒப்புக்வகாண்டறத ஈ.ஏ..எம். 
தற்நபாதுள்ள நிறலறைறய நீடிப்பது இரு தரப்பினரின் 
நலனுக்காகவும் இல்றல. எனநெ, ைீதமுள்ள பிரச்சிறனகறள 
ெிறரொக தீர்க்க இரு தரப்பினரும் வசயல்பட நெண்டும். இந்தத் 
துறையில் சக்திகளின் ெிரிொக்கத்றதப் பற்ைி சிந்திக்க அறனத்து 



உராய்வு புள்ளிகளிலிருந்தும் ெிலக்குெது அெசியம். அது ைட்டுநை 
அறைதி ைற்றும் அறைதிறய ைீட்வடடுக்க ெழிெகுக்கும் ைற்றும் 
எங்கள் இருதரப்பு உைெின் முன்நனற்ைத்திற்கான நிறலறைகறள 
ெழங்கும். 
 

7. வெளியுைவு ைந்திரி ொங் யி, இந்தியத் தரப்பு 
அணுகுமுறையாக’மூன்று பரஸ்பரங்கறள’ ( பரஸ்பர ைரியாறத, 
பரஸ்பர உணர்வுதிைன் ைட்டும் பரஸ்பர நலன்கள்) 
முன்வைாழிந்ததாகவும் குைிப்பிட்டார். எங்கள் உைவுகளின் நீண்ட 
பார்றெறய எடுத்துக்வகாள்ெதன் முக்கியத்துெத்றதயும் அெர் 
ஒப்புக்வகாண்டார். இரு அறைச்சர்களும் வதாடர்பில் இருக்கவும், 
ஹாட்றலறன நிறுெவும் ஒப்புக்வகாண்டனர்.      

 

நியூ டெல்லி 
பிப்ரவரி 26, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


