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విదేశీ వ్యవ్హారాల మంత్రి డా. ఎస్. జ ైశంకర్ మరియు చ ైనా విదేశాంగ 
మంత్రి గౌరవ్నీయ శీీ వాంగ్ యీ మధ్య ఫో న్ కాల్ 

ఫిబ్రవరి 26, 2021 

 

1. విదేశీ వయవహారాల మంత్రర (ఈఏఎం) మరియు చ ైనా విదేశాంగ మంత్రర, దేశ కౌల్సిలర్ గౌరవనీయ శీీ వాంగ్ 
యీ నిన్న మధ్ాయహ్నం టలె్సఫో న లో మాటలడుకునానరు. దాదాపు 75 నిమిషాల పాటు ఈ సంభాషణ 
జరిగింది. తూరుు లదాా ఖ లోని ల ైన ఆఫ్ యాకుువల్ కంటరర ల్ (ఎల్ఏసీ) వెంబ్డి నెలకొన్న పరిసిితులు 
అలాగే భారత్-చ ైనా సంబ్ంధ్ాలనినంటికీ సంబ్ంధ్ించిన్ అంశాలన్ు ఇరువురు మంతుర లు చరిుంచారు. 
 

2. యథాతథ సిిత్రని మారేుందుకు చ ైనా పక్షం చేసుు న్న ఏకపక్ష చరయలు మరియు రెచుగొటటే  ధ్ోరణిప ై 2020 
స ప ేంబ్ర్ లో మాస్ో ోలో చ ైనా విదేశాంగ మంత్రరతో జరిగిన్ సమావేశంలో భారత్ పక్షం ఆందోళన్ వయకుం 
చేసిన్ విషయానిన ఈఏఎం ఈ సందరభంగా పరస్ాు వించారు. గడిచిన్ ఏడాది కాలంలో ద ైైపాకి్షక 
సంబ్ంధ్ాలు తీవరంగా ద బ్బత్రన్డానిన ఆయన్ పరధ్ాన్ంగా నొకకో చ పాురు. సరహి్దుా  సందేహాల 
పరిషాోరానికక కొంత సమయం పటటే చుని అయతే, హ ంస దాైరా శాంత్ర, పరశాంతతలకు భంగం వాటిల్సలతే, 
అంత్రమంగా అది సంబ్ంధ్ాలప ై న్షేపూరిత పరభావానిన చూపుతుందని ఈఏఎం పేరొోనానరు. 
 

3. గతేడాది మాస్ో ోలో తమ సమావేశం సందరభంగా, సరహి్దుా  పరా ంతాలోల  పరిసిితులు ఏ ఒకో పక్షానికో 
అన్ుకూలంగా ఉండకూడదని ఇరువురు మంతుర లూ అంగీకరించిన్టుల  చ పాురు అలాగే ఇరు పక్షాలకు 
చ ందిన్ సరిహ్దుా  బ్లగాలు తమ చరులన్ు కొన్స్ాగించడం మరియు తక్షణం ఉపసంహ్రించుకోవడం 
అలాగే ఘరషణలన్ు తగిగంచుకోవడానికక కూడా సమమత్రంచిన్టుల  త ల్సపారు. అపుటి న్ుంచీ కూడా ఇరు 
పక్షాలు తమ దౌతయపరమ నై్ మరియు మిల్సటరీ పరమ ైన్ మారాగ లోల  తరచూ సంపరదింపులన్ు 
కొన్స్ాగిసుు న్న అంశానిన కూడా ఈఏఎం వెలలడించారు. దీని పరభావంతో ఇరు పక్షాలు పాంగాంగ్, తోి 
సరసుి పరా ంతం న్ుంచి ఈ నలె ఆరంభంలో తమ బ్లగాలన్ు విజయవంతంగా ఉపసంహ్రించుకోవడంలో 
పురోగత్రకక దోహ్దం చేసింది. 



 
4. పాంగాంగ్ సరసుి పరా ంతం న్ుంచి బ్లగాల ఉపసంహ్రణ పూరిు కావడానిన పరస్ాు విసూు , తూరుు లదాా ఖ 

పరా ంతంలో ఎల్ఏసీ వెంబ్డి మిగిల్సన్ అంశాలన్ూ ఇరు పక్షాలు ఇపుుడు తక్షణం పరిషోరించుకోవాల్సి 
ఉందని ఈఏఎం ఉదాా టించారు. అనిన ఘరషణాతమక పరదశేాల న్ుంచి బ్లగాల ఉపసంహ్రణ ఒకస్ార ి
పూరుయతే, అపుుడు ఈ మొతుం పరా ంతం న్ుంచి బ్లగాలన్ు విసు సత స్ాి యలో వెన్కకో తీసుకోవడంప ైనా 
ఇరు పక్షాలు దసషేి్ స్ారించవచుని అలాగే శాంత్ర, పరశాంతతలన్ు నెలకొలపు దిశగా కసష్ి చేయొచుని 
ఈఏఎం పేరొోనానరు. 
 

5. చ ైనా దేశ కౌనిిలర్ మరయిు విదేశాంగ మంత్రర వాంగ్ యీ మాటాల డుతూ, ఇపుటివరకూ నెలకొన్న 
పురోగత్ర పటల  సంతసపిు  వయకుం చేశారు. సరిహ్దుా  పరా ంతాలోల  శాంత్ర మరియు పరశాంతతలన్ు 
పున్రుదధరించడం కోసం దీనిన పరధ్ాన్మ ైన్ ముందడుగుగా అభివరిణంచారు. నిరణయాల అమలుప ై ఇరు 
పక్షాలు కచిుతంగా కసష్ి చేయాల్సిందేన్ని ఆయన్ అభిపరా యపడాా రు. వివిధ స్ాి యలోల  ఉమమడిగా 
అవగాహ్న్తో తీసుకున్న నిరణయాలన్ు నిజాయతీగా అమలు చేయాల్సిన్ ఆవశయకత ఉందని కూడా 
చ పాురు. సరిహ్దుా  పరా ంతాలోల  నిరైహ్ణ మరియు నియంతరణన్ు మ రుగు పరచాల్సిన్ అవసరం గురించి 
కూడా ఆయన్ మాటాల డారు. 
 

6. ద ైైపాకి్షక సంబ్ంధ్ాల పురోభివసదిధకక సరిహ్దుా  పరా ంతాలోల  శాంత్ర మరియు పరశాంతతలు నెలకొనేలా 
చూడటం అతయవసర ఆధ్ారమని ఇరు పక్షాలు ఎలలవేళలా సమమత్రంచిన్ విషయానిన ఈఏఎం పరధ్ాన్ంగా 
త ల్సయజేశారు. పరసుు త పరిసిితులన్ు స్ాగదీయడం అనదేి ఏ ఒకో పక్షానికక పరయోజన్ం చేకూరుదని 
సుషేం చేశారు. అందువలల  మిగిల్సన్ అంశాల విషయంలో కూడా స్ాధయమ ైన్ంత తైరగా పరిషాోరం కోసం 
ఇరు పక్షాలు కసష్ి చేయాల్సిన్ ఆవశయకత ఎంత ైనా ఉంది. ఈ స కాే ర్ లో బ్లగాలన్ు పూరిుగా వెన్కకో 
తీసుకోవడంలో భాగంగా ఘరషణాతమక పరదేశాలనినంటి న్ుంచి బ్లగాలన్ు ఉపసంహ్రించుకోవడం అతయంత 
ఆవశయకం. శాంత్ర, పరశాంతతలన్ు పున్రుదధరించడానికక ఇదొకోటట వీలు కల్సుసుు ంది అలాగే మన్ మధయ 
ద ైైపాకి్షక సంబ్ంధ్ానిన ప ంప ందించేందుకు అన్ువెైన్ పరిసిితులు నెలకొనేలా చేసుు ంది. 
 

7. సంబ్ంధ్ాల పరరిక్షణ దిశగా భారతీయ పక్షం ‘మూడు పరసుర చరయలు’ (పరసుర గౌరవం, పరసుర 
పరత్రసుందన్ మరియు పరసుర పరయోజనాలు) పరత్రపాదించిన్ విషయానిన విదేశాంగ మంత్రర వాంగ్ యీ 
త ల్సయజేశారు. మన్ మధయ సంబ్ంధ్ాలన్ు దీరాా కాల్సక దసషేి్తో చూడాల్సిన్ పరా ధ్ాన్యతన్ు కూడా ఆయన్ 



అంగీకరించారు. ఎపుటికపుుడు సనినహ తంగా మ లగాలని అలాగే హాట ల ైన న్ు ఏరాుటు చేసేందుకు 
ఇరువురు మంతుర లు అంగీకరించారు. 

 
న్యయఢిలీ్ల 
ఫిబి్వ్రి 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. 

 


