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એસસીઓ કાઉન્સસલ ઓફ હડે્સ ઓફ સ્ટટેની ન્િટટગ દરન્િયાન 
ન્િદશેિતં્રીની સ્ટટે કાઉન્સસલ અને ચીનના ન્િદશે િંત્રી િેંગ યી સાથે 
િલુાકાત 
સપ્ટેમ્બર 16, 2021 

 

ન્િદેશ િંત્રી (ઇએએિ) એ ચીનના સ્ટેટ કાઉન્સસલર અને ન્િદેશિંત્રી િાંગ યી સાથે 16િી સપ્ટેમ્બર 2021ના રોજ 
દુશાંબ,ે તાન્જકકસ્તાનિા ંરાજ્યોના િડાઓની 21 િી એસસીઓ બેઠકની સાઈડલાઈનિાં િાતચીત કરી હતી. બંન ે
િંત્રીઓએ પૂિવ લદ્દાખિાં િાસ્તન્િક ન્નયંત્રણ રેખા (એલએસી) ની િતવિાન પકરન્સ્થન્ત તેિજ િૈન્વિક ન્િકાસ પર 
િંતવ્યોની આપ-લે કરી હતી. 
 

2. ન્િદેશિંત્રીએ નોંધયંુ હતું કે 14 જુલાઈએ તેિની છેલ્લી બેઠક બાદ બંને પક્ષોએ પિૂવ લદ્દાખિા ંએલએસી સાથે 
બાકી રહેલા િુદ્દાઓના ન્નરાકરણિાં થોડી પ્રગન્ત કરી હતી અને ગોગરા ન્િસ્તારિા ંન્સ્થન્ત સાિાસય કરી હતી. જોક,ે 
હજુ પણ કેટલાક બાકી િુદ્દાઓ હતા જેને ઉકેલિાની જરૂર હતી. 
 

3. આ સંદર્વિા ંન્િદેશિંત્રીએ યાદ કયુું કે ન્િદશે િંત્રી િાંગ યીએ તેિની છેલ્લી બેઠકિાં નોંધયંુ હતુ ંકે ન્વિપક્ષીય 
સંબંધો નબળા પડ્યા છે. બંન ેપક્ષોએ એ બાબત ેસિંન્ત સ્થાપી હતી કે હાલની પકરન્સ્થન્તને લંબાિિી બંને પક્ષના 
ન્હતિા ંનથી, કારણ કે તે સંબધંોને નકારાત્િક રીતે અસર કરી રહી છે. ન્િદેશિતં્રીએ ર્ારપિૂવક જણાવ્યંુ હતુ ંકે બંને 
પક્ષોએ ન્વિપક્ષીય કરારો અને પ્રોટોકોલનું સંપૂણવ પાલન કરતી િખતે પૂિવ લદ્દાખિાં એલએસી સાથે બાકી રહેલા 
િુદ્દાઓના િહેલા ઉકેલ િાટે કાિ કરિું જોઈએ. 
 

4. ન્િદેશિંત્રીએ નોંધયંુ હતું કે બાકીના િુદ્દાઓના ન્નરાકરણિા ંપ્રગન્ત સુન્નન્વચત કરિી જરૂરી છે, જેથી પૂિવ લદ્દાખિાં 
એલએસીની સાથે શાંન્ત અને સુલેહ -શાંન્ત પુનઃસ્થાન્પત કરિાિાં આિે અને નોંધયંુ કે સરહદી ન્િસ્તારોિાં શાંન્ત અને 
શાંન્ત ન્વિપક્ષીય સંબંધોિાં પ્રગન્ત િાટે આિશ્યક આધાર છે. આ સંદર્,ે િંત્રીઓ સંિત થયા કે બંન ેપક્ષોના લશ્કરી 
અને રાજવિારી અન્ધકારીઓએ ફરીથી િળિું જોઈએ અને બાકીના િુદ્દાઓને િહેલી તકે ઉકેલિા િાટે તેિની ચચાવ 
ચાલુ રાખિી જોઈએ. 
 

5. બંને પ્રધાનોએ તાજેતરના િૈન્વિક ન્િકાસ પર પણ પોતાના િંતવ્યોનુ ંઆદાન પ્રદાન કયુું હતુ.ં ન્િદેશિંત્રીએ 
જણાવ્યંુ કે ર્ારત ક્યારેય સભ્યતાના સંઘર્વના ન્સવધાંતિાં િાનતો નથી. તેિણે કહ્ું કે ર્ારત અને ચીને એકબીજા 



સાથે યોગ્યતાઓ પર કાિ કરિુ ંપડશે અન ેપરસ્પર સસિાન પર આધાકરત સબંંધ સ્થાન્પત કરિો પડશ.ે આ િાટે એ 
જરૂરી હતુ ંકે ચીન આપણા ન્વિપક્ષીય સંબંધોન ેત્રીજા દશેો સાથેના સંબંધોના દ્રન્િકોણથી જોિાનું ટાળ.ે એન્શયન 
એકતા ર્ારત-ચીન સબંંધો વિારા સ્થાન્પત ઉદાહરણ પર આધાકરત છે. 

 

6. બંને િંત્રીઓ એકબીજા સાથે સંપકવિા ંરહેિા સહિત થયા હતા. 
 

દશુામ્બ ે

સપ્ટેમ્બર 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. 

 

 


