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విదేశ ాంగ మాంత్రి మరియు చైన  విదేశ ాంగ మాంత్రి సమ వేశాం 

యొక్క ఉమ్మడి పత్రిక ప్రకటన (సెప్టెాంబర్ 10, 2020) 

సెప్టెాంబర్ 10, 2020 

 

భ రత విదేశ ాంగ మాంత్రి హిజ్ ఎక్సలెన్సీ డ క్టర్ ఎస్.జైశాంకర్ మరియు 

చైన  విదేశ ాంగ మాంత్రి మరియు స్టేట్ కౌన్సిలర్ హిజ్ ఎక్సలెన్సీ వ ాంగ్ 

యి ష ాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ (SCO) సమ వేస నికి అాంగునగాంగ  

మ స్కోలో సెప్టెాంబర్ 10 న సమ వేశమైయ్య రు. మాంత్రులు ఇద్దరూ భ రత-

చైన  సరిహద్దు ప్ర ాంత లలో పరిణ మ లపై మరియు భ రత-చైన  సాంబాంధ లపై 

స్పష్టమైన నిర్మ ణ త్మక చర్చలు జరిప రు మరియు ఈ క్రిాంది అాంశ లను 

అాంగీకరిాంచ రు: 

 

1. భ రత్-చైన  సాంబాంధ లను మెరుగుపరచ డనికి న యకుల ఏక భిప్ర యాం నుాండి 

ఇరుపక్ష లు మ ర్గదర్శక లు పొాంద లని ఇరువురు మాంత్రులు అాంగీకరిాంచ రు. 

 

2. సరిహద్దు ప్ర ాంత ల్లో ప్రస్తుత పరిస్థితి ఇరువైపుల ప్రయోజనకరాం క దని 

ఇద్దరు విదేశ ాంగ మాంత్రులు అాంగీకరిాంచ రు. అాందువల్ల ఇరుపక్ష ల సరిహద్దు 

దళ లు తమ సాంభ షణను కొనస గిాంచ లని, త్వరగ  దళ లను వెనక్కి రప్పిాంచ లని, 

సరైన దూర న్ని ప టిాంచ లని మరియు ఉద్రిక్తతలను తగ్గిాంచ లని వ రు 

అాంగీకరిాంచ రు. 

 

3. చైన -భ రత సరిహద్దు వ్యవహ ర లపై ప్రస్తుతాం ఉన్న అన్ని ఒప్పాంద లు 

మరియు ప్రోటోక ల్కు ఇరు పక్ష లు కట్టుబడి ఉాంట యని, సరిహద్దు 

ప్ర ాంత ల్లో శ ాంతి మరియు ప్రశ ాంతతను కొనస గిాంచ లని మరియు ఉద్రిక్తను 

పెాంచే చర్యలకు దూరాంగ  ఉాండ లని ఇరువురు మాంత్రులు అాంగీకరిాంచ రు. 

 

  



4. భ రతదేశాం-చైన  సరిహద్దు వ్యవహ రాం, ప్రత్యేక ప్రతినిధి విధ నాం 

ద్వ ర  సాంభ షణలను కొనస గిాంచడ నికి ఇరు పక్ష లు అాంగీకరిాంచ రు. భ రత-చైన  

సరిహద్దు వ్యవహ ర లపై సాంప్రదిాంపులు మరియు సహక ర యాంత్ర ాంగాం  (WMCC) 

కూడ  తన సమ వేశ లను కొనస గిాంచ లని వ రు ఈ సాందర్భాంలో అాంగీకరిాంచ రు. 

 

5. పరిస్థితి చక్కబడిన వెాంటనే, సరిహద్దు ప్ర ాంత ల్లో శ ాంతి మరియు 

ప్రశ ాంతతను కొనస గిాంచడ నికి విశ్వ సనీయతను పెాంచే నిర్మణ త్మక చర్యలను 

చేపట్టే పనిని ఇరుపక్ష లు వేగవాంతాం చేయ లని మాంత్రులు అాంగీకరిాంచ రు. 

 

మ స్కో 

సెప్టెాంబర్ 10, 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. 


