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ഇന്ത്യ -ചൈന അതി ർത്തി  പ്രദേശങ്ങളിലെ  ഏറ്റവു ം  പു തി യ 
സം ഭാഷണങ്ങളെക്കുറി ച്ച് ഇന്ത്യയു ടേയു ം  ചൈനയു ടെയു ം  പ്രത്യേക 
പ്രതി നി ധി കൾ തമ്മിലു ള് ള  സം ഭാഷണങ്ങൾ  
 
06 ജൂ ലൈ,  2020 
 
1. അതി ർത്തി  ചോദ്യത്തിൽ ഇന്ത്യയു ടെയു ം  ചൈനയു ടെയു ം  പ്രത്യേക പ്രതി നി ധി കൾ  -
ഇന്ത്യയു ടെ ദേശീ യ സു രക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ്  ശ്രീ. അജി ത്  ഡോവൽ,ചൈനയു ടെ വി ദേശകാ ര്യ 
മന്ത്രിയു ം  സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസി ലറു മായ എച് . ഇ  ശ്രീ. വാ ങ് യി  എന്നിവർ 05 ജൂ ലൈ 2020 ന്  ഒരു  
ടെലി ഫോൺ സം ഭാഷണം  നടത്തുകയു ണ്ടായി .  രണ്ടു  പ്രത്യേക പ്രതി നി ധി കളു ം തമ്മിൽ 
ഇന്ത്യ-ചൈന അതി ർത്തിയു ടെ പടിഞ്ഞാറൻ  പ്രവി ശ്യകൾ കു റി ച്ചുള് ള  ഏറ്റവു ം  പു തി യ 
വി കസനങ്ങളെക്കുറി ച്ച് സു താ ര്യവു ം  ഗഹനവു മായ കാ ഴ് ചപാ ടു കളെക്കുറി ച്ച് 
സം വദിച്ചു.   
 
2. ഇന്ത്യ ചൈന ബോർഡറു കളിൽ സമാധാനവു ം  ശാ ന്തതയു ം  നി ലനി ർത്തുന്നതി ന് 
പൊതു സമ്മതി യു ള് ള നേതാക്കളിൽ നി ന്നും മാർഗനി ർദേശങ്ങൾ സ്വീകരി ക്കണം  എന്ന് രണ്ടു  
പ്രത്യേക പ്രതി നി ധി കളു ം അം ഗീ കരി ക്കുകയു ണ്ടായി , ഇത്  ഉഭയകക്ഷി  ബന്ധങ്ങൾ 
കൂ ടു തൽ ശക്തിപ്പെടു ത്തുന്നതി നു ം രണ്ടു  ഭാഗങ്ങളിലെയു ം  വ്യത്യാസങ്ങൾ തർക്കങ്ങളായി  
പരിഗണി ക്കാതെ  ശ്രദ്ധിക്കുന്നതി നു ം അത്യന്താപേ ക്ഷിതമാണ് . അതി നായി , LAC യി ൽ 
നി ന്നും പൂ ർണമായ സൈനിക പി ന്മാറ്റവു ം  സൈനികവി ന്യാസ തീ വ്രത  കു റയ്ക്കുന്നതു ം 
ശാ ന്തിയു ം  സമാധാനവു ം  പു നഃ സ്ഥാപി ക്കാൻ അത്യാവശ്യമാണെ ന്ന് അവർ 
സമ്മതി ക്കുന്നു.ഇതി നെ  തു ടർന്ന് LAC യി ൽ തു ടർന്ന് വരു ന്ന പി ന്മാറ്റ നടപടികൾ 
വേ ഗത്തിലാക്കുന്നതി നു  ഇരു  കക്ഷികളു ം സമ്മതി ച്ചു.  ഇരു  കക്ഷികളു ം ഘട്ടം ഘട്ടമായി  
ഇന്ത്യ ചൈന അതി ർത്തികളിൽ നി ന്നും സൈനിക തീ വ്രത കു റക്കുന്നത്  ഉറപ്പാക്കണം . രണ്ടു  
ഭാഗങ്ങളു ം  യഥാർത്ഥ നിയന്ത്രണ രേഖ നി ർബന്ധമായി  ബഹു മാനി ക്കുമെന്നും 
സ്ഥിതി ഗതി കൾ വ്യത്യാസപ്പെടു ത്തുന്നതി നു  ഏകപക്ഷീയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നും 
തന്നെ ചെ യ്യുന്നതല്ല എന്നും കൂ ടാതെ  അതി ർത്തിയി ലെ  ശാ ന്തതയു ം  സമാധാനവു ം  
തകരാറിലാക്കുന്ന സം ഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകു ന്നത്  തടയാൻ ഭാവി യി ൽ ഒരു മി ച്ചു 
പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും വീ ണ്ടും ഉറപ്പു നൽകി . 
 
3. ഇന്ത്യ ചൈന അതി ർത്തി  പ്രശ് നങ്ങളിലെ  കൂ ടിയാ ലോചനയു ം  ഏകോപനവു ം  (WMCC) 
സം ബന്ധിച്ചുള് ള പ്രവർത്തന ഘടന ഉൾപ്പടെയു ള് ള വി ഷയങ്ങളിൽ ചർച്ചകൾ 
തു ടരണമെന്നും ഫലങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി  നടപ്പിലാക്കുന്നതി നായു ള് ള ധാരണകളിൽ 
എത്തിച്ചേരണമെന്നും  രണ്ടു  ഭാഗത് തെയു ം  നയതന്ത്ര-സൈനിക ഉദ് യോഗസ്ഥർ 
സമ്മതി ച്ചു.ഉഭയകക്ഷി  ഉടമ്പടികളു ം നിയമങ്ങളു ം അനു സരി ച്ച്  ഇന്ത്യ ചൈന 
അതി ർത്തിയി ലെ  ശാ ന്തതയു ം  സമാധാനവു ം  പു നഃ സ്ഥാപി ക്കുന്നത്  പൂ ർണമായു ം  



ഉറപ്പാക്കുന്നതി ന്  പ്രത്യേക പ്രതി നി ധി കൾ തങ്ങളു ടെ സം ഭാഷണങ്ങൾ തു ടരു ന്നതാണ്  
എന്നും സമ്മതി ക്കുകയു ണ്ടായി . 
 
ന്യൂ ഡൽഹി   
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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. 
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