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ಚೀನಾದ ರಾಜ್ಯ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಮತ್ತು ವಿದೀಶಾಾಂಗ ಸಚವ, ಶಾಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಾಂಸ್ಥೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಥಟೀಟ್ಸಿ
ಮೀಟಾಂಗ್ನ ಮತಖ್ಯಸೆ ಶ್ರೀ ವಾಾಂಗ್ ಯಿ ಅವರ ಾಂದಿಗೆ ವಿದೀಶಾಾಂಗ ಸಚವರ ಸಭೆ
ಸ್ಥಪ್ಟಾಂಬರ್ 16, 2021
ವಿದೀಶಾಾಂಗ ವಯವಹಾರಗಳ ಸಚವರತ (EAM) ರಾಜ್ಯ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ವಿದೀಶಾಾಂಗ ಸಚವ ಶ್ರೀಷ್ಠ ಶ್ರೀ
ವಾಾಂಗ್ ಯಿ ಅವರತ 16ನೀ ಸ್ಥಪ್ಟಾಂಬರ್ 2021 ರಾಂದತ ದತಶನ್ಬೆ, ತ್ಜ್ಕಿಸ್ಾುನದಲ್ಲಿ 21ನೀ ರಾಜ್ಯ ಮತಖ್ಯಸೆರ
ಶಾಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಾಂಸ್ಥೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದದರತ. ಇಬಬರತ ಸಚವರತ ಪೂವವ ಲಡಾಖ್ನ ವಾಸುವ ನ್ಸಯಾಂತ್ರಣ
ರೀಖೆಯ (ಎಲ್ಎಸಿ) ಹಾಗ

ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕತರಿತ್ತ ಪರಸತುತ್ ಪರಿಸಿೆತಿಯ ಬಗೆೆ ಅಭಿಪ್ಾರಯಗಳನತು

ವಿನ್ಸಮಯ ಮಾಡಿಕ ಾಂಡರತ.
2. ವಿದೀಶಾಾಂಗ ಸಚವರತ ತ್ಮಮ ಕ ನಯ ಸಭೆ ಜ್ತಲೈ 14 ರಾಂದತ ಎರಡತ ಕಡೆಯವರತ ಪೂವವ ಲಡಾಖ್ನ
ಎಲ್ಎಸಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಸಮಸ್ಥಯಗಳ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸವಲಪ ಪರಗತಿ ಸ್ಾಧಿಸಿದ್ಾದರ ಮತ್ತು ಗೆ ಗ್ಾರ ಪರದೀಶದಲ್ಲಿ
ನ್ಸಲ್ಲವಪುತೆಯನತು ಪೂಣವಗೆ ಳಿಸಿದ್ಾದರ. ಆದ್ಾಗ ಯ ಇನ ು ಬಗೆಹರಿಸಬೆೀಕಾದ ಕಲವು ಮಹ ೀನುತ್ ಸಮಸ್ಥಯಗಳಿವೆ.
3. ಈ ಸಾಂದರ್ವದಲ್ಲಿ ವಿದೀಶಾಾಂಗ ಸಚವರತ ನನಪಿಸಿಕ ಾಂಡರತ ವಿದೀಶಾಾಂಗ ಸಚವ ವಾಾಂಗ್ ಯಿ ತ್ಮಮ ಕ ನಯ
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಿವಪಕ್ಷೀಯ ಸಾಂಬಾಂಧಗಳತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರತವುದನತು ಗಮನ್ಸಸಿದರತ. ಸಾಂಬಾಂಧವನತು ಋಣಾತ್ಮಕ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಪರಿಣಾಮ ಬೀರತತಿುರತವುದರಿಾಂದ ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲಿರತವ ಪರಿಸಿೆತಿಯನತು ವಿಸುರಿಸತವುದತ ಎರಡ
ಸ ಕುವಲಿ ಎಾಂದತ ಎರಡ

ಕಡೆಯವರ ಹಿತಾಸಕಿುಗೆ

ಕಡೆಯವರತ ಒಪಿಪಕ ಾಂಡಿದದರತ. ಆದದರಿಾಂದ ವಿದೀಶಾಾಂಗ ಸಚವರತ ಒತಿುಹೀಳಿತ್ತ, ಎರಡತ

ಪಕ್ಷಗಳತ ಪೂವವ ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಎಸಿಯ ಉದದಕ ೂ ಉಳಿದಿರತವ ಸಮಸ್ಥಯಗಳನತು ಶ್ೀಘ್ರವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲತ ಕಲಸ
ಮಾಡಬೆೀಕತ ಮತ್ತು ದಿವಪಕ್ಷೀಯ ಒಪಪಾಂದಗಳನತು ಮತ್ತು ಪ್ೂರೀಟ ೀಕಾಲ್ಗಳನತು ಸಾಂಪೂಣವವಾಗಿ ಅನತಸರಿಸಬೆೀಕತ.
4. ಪೂವವ ಲಡಾಖ್ನ ಎಲ್ಎಸಿ ಉದದಕ ೂ ಶಾಾಂತಿ ಮತ್ತು ನಮಮದಿಯನತು ಪುನಃಸ್ಾೆಪಿಸಲತ ಉಳಿದ ಸಮಸ್ಥಯಗಳ
ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಪರಗತಿಯನತು ಖ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕ ಳತುವುದತ ಅಗತ್ಯ ಎಾಂದತ ವಿದೀಶಾಾಂಗ ಸಚವರತ ಒತಿುಹೀಳಿದರತ, ಗಡಿ
ಪರದೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಾಂತಿ ಮತ್ತು ನಮಮದಿಯತ ದಿವಪಕ್ಷೀಯ ಸಾಂಬಾಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪರಗತಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಆಧಾರವಾಗಿದ. ಈ
ನ್ಸಟಟನಲ್ಲಿ, ಎರಡತ ಕಡೆಯ ಮಲ್ಲಟರಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ತಾಾಂತಿರಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳತ ಮತೆ ುಮೆಮ ಭೆೀಟಯಾಗಬೆೀಕತ ಮತ್ತು
ಉಳಿದ ಸಮಸ್ಥಯಗಳನತು ಆದಷ್ತಟ ಬೆೀಗ ಪರಿಹರಿಸಲತ ತ್ಮಮ ಚರ್ಚವಗಳನತು ಮತಾಂದತವರಿಸಬೆೀಕತ ಎಾಂದತ ಸಚವರತ
ಒಪಿಪಕ ಾಂಡರತ.
5. ಇಬಬರತ ಸಚವರತ ಇತಿುೀಚನ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗೆೆ ಅಭಿಪ್ಾರಯಗಳನತು ವಿನ್ಸಮಯ ಮಾಡಿಕ ಾಂಡರತ.
ಭಾರತ್ವು ನಾಗರಿಕತೆಯ ಸಿದ್ಾಧಾಂತ್ದ ಯಾವುದೀ ಘ್ಷ್ವಣೆಗೆ ಚಾಂದ್ಾದ್ಾರರಾಗಿಲಿ ಎಾಂದತ ವಿದೀಶಾಾಂಗ ಸಚವರತ
ತಿಳಿಸಿದರತ. ಭಾರತ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಪರಸಪರ ಅಹವತೆಯ ಮೆೀಲ ವಯವಹರಿಸಬೆೀಕತ ಮತ್ತು ಪರಸಪರ ಗ್ೌರವದ

ಆಧಾರದ ಮೆೀಲ ಸಾಂಬಾಂಧವನತು ಸ್ಾೆಪಿಸಬೆೀಕತ ಎಾಂದತ ಅವರತ ಹೀಳಿದರತ. ಇದಕಾೂಗಿ, ಚೀನಾ ನಮಮ ದಿವಪಕ್ಷೀಯ
ಸಾಂಬಾಂಧಗಳನತು ಮ ರನೀ ದೀಶಗಳ ಾಂದಿಗಿನ ತ್ನು ಸಾಂಬಾಂಧದ ದೃಷ್ಟಟಕ ೀನದಿಾಂದ ನ ೀಡತವುದನತು ತ್ಪಿಪಸತವುದತ
ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಏಷ್ಾಯದ ಒಗೆಟತಟ ಭಾರತ್-ಚೀನಾ ಸಾಂಬಾಂಧಗಳ ಮಾದರಿಯನತು ಅವಲಾಂಬಸಿರತತ್ುದ.
6.ಇಬಬರತ ಸಚವರತ ಸಾಂಪಕವದಲ್ಲಿರಲತ ಒಪಿಪಕ ಾಂಡರತ.
ದತಶಾಾಂಬೆ
ಸ್ಥಪ್ಟಾಂಬರ್ 16, 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.

