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SCO ਦੇਸ਼ ਾਂ ਦ ੇਪ੍ਰਮ ੁੱਖ ਾਂ ਦੀ ਮੀਟ ਿੰਗ ਦਰੌ ਨ ਟਿਦੇਸ਼ ਮਿੰਤਰੀ ਦੀ ਚੀਨੀ ਸ  ੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ 
ਟਿਦਸ਼ੇ ਮਿੰਤਰੀ ਮਹ ਮਟਹਮ ਸ਼ਰੀ ਿੈਂਗ ਯੀ ਨ ਲ ਮ ਲ ਕ ਤ  

16 ਸਤਿੰਬਰ, 2021 

ਟਿਦੇਸ਼ ਮਿੰਤਰੀ ਨੇ 16 ਸਤਿੰਬਰ 2021 ਨ ਿੰ ਦ ਸ਼ ਾਂਬ ੇ(ਤਜ ਟਕਸਤ ਨ) ਟਿਖ ੇSCO ਦੇਸ਼ ਾਂ ਦੇ ਮ ਖੀਆਾਂ ਦੀ 21ਿੀਂ 
ਮੀਟ ਿੰਗ ਦੌਰ ਨ ਚੀਨੀ ਸ ੇ  ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਟਿਦੇਸ਼ ਮਿੰਤਰੀ ਮਹ ਮਟਹਮ ਸ਼ਰੀ ਿੈਂਗ ਯੀ ਨ ਲ ਮ ਲ ਕ ਤ ਕੀਤੀ। 
ਦੋਿ ਾਂ ਮਿੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਪ੍ ਰਬੀ ਲੁੱਦ ਖ ਟਿੁੱਚ ਅਸਲ ਕਿੰ ਰੋਲ ਰੇਖ  (LAC) ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਘ ਨ ਕ੍ਰਮ ਦੀ 
ਮੌਜ ਦ  ਸਟਿਤੀ ਬ ਰ ੇਟਿਚ ਰ ਿ  ਾਂਦਰ  ਕੀਤ । 

2. ਟਿਦੇਸ਼ ਮਿੰਤਰੀ ਨੇ ਟਕਹ  ਟਕ 14 ਜ ਲ ਈ ਨ ਿੰ ਹੋਈ ਉਨ੍ ਾਂ ਦੀ ਟਪ੍ਛਲੀ ਮੀਟ ਿੰਗ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਦੋਿ ਾਂ ਟਿਰ ਾਂ ਨੇ 
ਪ੍ ਰਬੀ ਲੁੱਦ ਖ ਟਿੁੱਚ ਅਸਲ ਕਿੰ ਰ ੋਲ ਰੇਖ  ਨ ਲ ਜ ੜੇ ਬ ਕੀ ਮ ੁੱਟਦਆਾਂ ਦੇ ਹੁੱਲ ਕੁੱਢਣ ਦੇ ਮ ਮਲੇ 'ਚ ਕ ਝ 
ਤਰੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੋਗਰ  ਖੇਤਰ ਟਿੁੱਚ ਟਿਸਇਿੰਗੇਜਮੈਂ  ਪ੍ ਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਲੇਟਕਨ ਅਜੇ ਿੀ ਕ ਝ 
ਬਕ ਇਆ ਮ ੁੱਦ ੇਸਨ, ਟਜਨ੍ ਾਂ ਦ  ਹੁੱਲ ਕੁੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।   

3. ਇਸ ਸਿੰਦਰਭ ਟਿੁੱਚ ਟਿਦੇਸ਼ ਮਿੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤ  ਟਕ ਟਿਦੇਸ਼ ਮਿੰਤਰੀ ਿ ਾਂਗ ਯੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਟਪ੍ਛਲੀ 
ਮ ਲ ਕ ਤ ਟਿੁੱਚ ਟਕਹ  ਸੀ ਟਕ ਦ ਿੁੱਲੇ ਬਹ ਤ ਨੀਂਿੇ ਪ੍ੁੱਿਰ ਤੇ ਪ੍ਹ ਿੰਚ ਗਏ ਹਨ. ਦੋਿੇਂ ਟਿਰ ਾਂ ਇਸ ਗੁੱਲ 'ਤੇ 
ਸਟਹਮਤ ਸਨ ਟਕ ਮੌਜ ਦ  ਸਟਿਤੀ ਨ ਿੰ ਹੋਰ ਲਿੰਮ  ਕਰਨ  ਟਕਸ ੇਿੀ ਪ੍ੁੱਖ ਦੇ ਟਹੁੱਤ ਟਿੁੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਕਉਂਟਕ ਇਸ 
ਨ ਲ ਦੋਿ ਾਂ ਦੇਸ਼ ਾਂ ਦੇ ਸਬਿੰਿ ਾਂ 'ਤੇ ਮ ੜ  ਅਸਰ ਪ੍ੈ ਟਰਹ  ਹੈ। ਟਿਦੇਸ਼ ਮਿੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਟਿਆਨ 
ਟਦਿ ਇਆ ਟਕ ਦੋਹ ਾਂ ਪ੍ੁੱਖ ਾਂ ਨ ਿੰ ਦ ਿੁੱਲੇ ਸਮਝੌਟਤਆਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ੋਕ ਲ ਾਂ ਦੀ ਪ੍ ਰੀ ਤਰ੍ ਾਂ ਪ੍ ਲਣ  ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਪ੍ ਰਬੀ 
ਲੁੱਦ ਖ ਟਿੁੱਚ ਅਸਕ ਕਿੰ ਰ ੋਲ ਰੇਖ  ਬ ਰ ੇਬ ਕੀ ਮ ੁੱਟਦਆਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਟਨਪ੍  ਰੇ ਲਈ ਕਿੰਮ ਕਰਨ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ। 

4. ਟਿਦੇਸ਼ ਮਿੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੁੱਲ 'ਤੇ ਜੋਰ ਟਦੁੱਤ  ਟਕ ਪ੍ ਰਬੀ ਲੁੱਦ ਖ ਟਿੁੱਚ ਅਸਲ ਕਿੰ ਰ ੋਲ ਰੇਖ  'ਤੇ ਅਮਨ ਅਤ ੇ
ਸ਼ ਾਂਤੀ ਬਹ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬ ਕੀ ਮ ੁੱਟਦਆਾਂ ਦੇ ਹੁੱਲ ਟਿੁੱਚ ਤਰੁੱਕੀ ਨ ਿੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਉਣ  ਲੋੜੀਂਦ  ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 
ਿੀ ਟਕਹ  ਟਕ ਸਰਹੁੱਦੀ ਖੇਤਰ ਾਂ ਅਮਨ ਸ਼ ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ ਾਂਤੀ ਦ ਿੁੱਲੇ ਸਬਿੰਿ ਾਂ ਟਿੁੱਚ ਤਰੁੱਕੀ ਦ  ਜਰ ਰੀ ਅਿ ਰ ਰਹੀ 
ਹੈ। ਇਸ ਸਬਿੰਿ ਟਿੁੱਚ ਮਿੰਤਰੀ ਇਸ ਗੁੱਲ 'ਤੇ ਸਟਹਮਤ ਹੋਏ ਟਕ ਦੋਿ ਾਂ ਟਿਰ ਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਕ  ਨੀਤਕ 
ਅਟਿਕ ਰੀਆਾਂ ਨ ਿੰ ਦ ਬ ਰ  ਟਮਲਕੇ ਬ ਕੀ ਮ ੁੱਟਦਆਾਂ ਨ ਿੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੁੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਗੁੱਲਬ ਤ ਜ ਰੀ 
ਰੁੱਖਣੀ ਚ ਹੀਦੀ ਹੈ। 



 

5. ਦੋਹ ਾਂ ਮਿੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਹ ਲੀਆ ਆਲਮੀ ਘ ਨ ਿ ਾਂ 'ਤੇ ਿੀ ਟਿਚ ਰ ਿ  ਾਂਦਰ  ਕੀਤ । ਟਿਦੇਸ਼ ਮਿੰਤਰੀ ਨੇ 
ਦੁੱਟਸਆ ਟਕ ਭ ਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਿੀ ਸੁੱਟਭਆਤ ਿ ਾਂ ਦੇ  ਕਰ ਅ ਦੇ ਟਕਸ ੇਿੀ ਟਸਿ ਾਂਤ 'ਚ ਕਦ ੇਭਰੋਸ  ਨਹੀਂ ਕੀਤ  
ਹੈ. ਉਨ੍ ਾਂ ਟਕਹ  ਟਕ ਭ ਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨ ਿੰ ਇੁੱਕ ਦ ਜੇ ਨ ਲ ਆਪ੍ਸੀ ਗ ਣ ਾਂ ਦੇ ਆਿ ਰ 'ਤੇ ਨਟਜੁੱਠਣ  ਚ ਹੀਦ  
ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ੍ਸੀ ਸਨਮ ਨ ਦੇ ਅਿ ਰ 'ਤੇ ਸਬਿੰਿ ਬਣ ਉਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ। ਅਟਜਹ  ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਰ ਰੀ ਹੈ 
ਟਕ ਚੀਨ ਸ ਿ ੇਦ ਿੁੱਲੇ ਸਬਿੰਿ ਾਂ ਨ ਿੰ ਤੀਜੀ ਦ ਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਾਂ ਦੇ ਨ ਲ ਆਪ੍ਣੇ ਸਬਿੰਿ ਾਂ ਦੇ ਨਜਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ 
ਬਚੇ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਏਕਤ  ਭ ਰਤ-ਚੀਨ ਸਬਿੰਿ ਾਂ ਦ ਆਰ  ਸਿ ਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜ ਾਂ ਿ ਲੀ ਟਮਸ ਲ 'ਤੇ ਟਨਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। 

6. ਦੋਿੇਂ ਮਿੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪ੍ਰਕ ਬਣ ਏ ਰੁੱਖਣ ਤੇ ਸਟਹਮਤੀ ਟਦੁੱਤੀ। 

 

ਦ ਸ਼ ਾਂਬੇ 
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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. 


