External Affairs Minister's meeting with State Councilor
and Foreign Minister of China, H.E. Mr. Wang Yi on the
sidelines of SCO Foreign Ministers' Meeting
July 14, 2021
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ോഹെര്യങ്ങൾ

േൃഷ്ടിച്ചതായി

ആവശയ

ത

 ന്ത്പകേശത്
ന്ത്പശ്ൈങ്ങൾ
EAM

കേറ്

ൗൺേിലേിൈു  െൂണ്ടിക്കാട്ടി.ഈ ലക്ഷ്യതിൈായി നെൈീസ് പക്ഷ്ും
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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.

