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ഷാൻഹായ്ക ാർപകേഷൻഓർഗനൈകേഷൻവികേശ ാര്യമന്ത്രിമാര്ുടെ
കയാഗകതാെൈുബന്ധിച്ച്വികേശ ാര്യമന്ത്രി(EAM) കേറ് ൗൺേിലേുും
നെൈവികേശ ാര്യമന്ത്രിയുമായന്ത്ശീവാങ്യിയുമായി2021ജൂനല14
ന് താജിക്കിസ്ഥാൈിടല േുഷാൻടബയിൽ വച്ച  ൂെിക്കാഴ്െ ൈെതി.
 ിഴക്കൻ ലഡാക്കിടല യഥാർത്ഥ ൈിയന്ത്രണ കര്ഖ (LAC) യിൽ
ൈിലവിലുള്ള  അവസ്ഥടയക്കുേിച്ചചും ടമാതതിലുള്ള ഇരയ-നെൈ
ബന്ധതിൽ ഉൾടെെുന്ന മറ് വിഷയങ്ങടളക്കുേിച്ചചും ഇര്ു മന്ത്രിമാര്ുും
വിശേമായെർച്ചൈെതി 

2. 2020 ടേപ്റ്റുംബേിൽ കമാസ്ക ായിൽ ൈെന്ന അവോൈ  ൂെിക്കാഴ്െ
അൈുസ്മര്ിച്ച വികേശ ാര്യ മന്ത്രി, അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ  ര്ാേിടൈ
പിരുെര്ു യുും നേൈി  പിന്മാറും പൂർതിയാക്കു യുും  ിഴക്കൻ
ലഡാക്ക് LAC യിടല തീർൊക്കാത ന്ത്പശൈങ്ങൾ എന്ത്തയുും ടപട്ടന്ന്
തീർൊക്കു യുും ടെകേണ്ടതിൈുള്ള ടെകേണ്ടതിന്ടേ ആവശയ ത
ഊന്നിെേഞ്ഞു. ഈ വർഷും ആേയും പാക്ാുംഗ് തൊ  ന്ത്പകേശത്
വിജയ ര്മായി പിന്മാറും ൈെതിയത് ബാക്കിയുള്ള ന്ത്പശ്ൈങ്ങൾ
പര്ിഹര്ിക്കുന്നതിൈുള്ള ോഹെര്യങ്ങൾ േൃഷ്ടിച്ചതായി EAM കേറ്
 ൗൺേിലേിൈു  െൂണ്ടിക്കാട്ടി.ഈ ലക്ഷ്യതിൈായി നെൈീസ് പക്ഷ്ും
ഞങ്ങകളാടൊെും ന്ത്പവർതിക്കുടമന്ന് ന്ത്പതീക്ഷ്ിച്ചിര്ുന്നു. എന്നിര്ുന്നാലുും
അവകശഷിക്കുന്ന ന്ത്പകേശങ്ങളിടല സ്ഥിതി ഇകൊഴുും
പര്ിഹര്ിക്കടെട്ടിട്ടിടലെന്ന്വികേശ ാര്യമന്ത്രിഅിിന്ത്പായടെട്ടച. 
 

3. ൈിലവിലുള്ള ോഹെര്യും ൈീട്ടചന്നതിൽ താൽെര്യമിടലെന്ന്
ഇര്ുപക്ഷ്വുും േേതിച്ചതായി EAM അൈുസ്മര്ിച്ചച. ഇത് ബന്ധടത



ന്ത്പതി ൂലമായിബാധിക്കുന്നുവന്നത്വയക്തമാണ്.ടമാതതിലുള്ളബന്ധും
വിലയിര്ുതി, അതിർതി ന്ത്പകേശങ്ങളിൽ േമാധാൈവുും േമാധാൈവുും
ൈിലൈിർതുന്നത് 1988 മുതൽ ബന്ധങ്ങളചടെ വി ാേതിന്
അെിതേയായിര്ുന്നുടവന്നുും വികേശ ാര്യ മന്ത്രി പേഞ്ഞു.1993, 1996
 ര്ാേു ൾക്ക്  ീഴിലുള്ള ന്ത്പതിബദ്ധത ടളഅവഗണിച്ച ിര്ണാതി ാര്ും
മാറചന്നതിന്  ഴിഞ്ഞ വർഷും ൈെന്ന ന്ത്ശമങ്ങൾ േവാിാവി മായുും
ബന്ധങ്ങടള ബാധിച്ചച. അതിൈാൽ, ഉിയ ക്ഷ്ി  ര്ാേു ളചും
കന്ത്പാകട്ടാകക്കാളച ളചും പൂർണമായുും പാലിച്ചചട ാണ്ട് തടന്ന  ിഴക്കൻ
ലഡാക്കിടല ൈിയന്ത്രണ കര്ഖയിൽ  അവകശഷിക്കുന്ന ന്ത്പശ്ൈങ്ങൾ
കൈര്കതപര്ിഹര്ിക്കുന്നതിന്ഇര്ുപക്ഷ്വുുംപര്സ്പര്താല്പര്യകതാടെ
ന്ത്പവർതികക്കണ്ടതാടണന്ന്അകേഹുംഓർേിെിച്ചച. 
  

4. 2021 ജൂൺ 25 ന് ഡബ്ല്യുഎുംേിേിയുടെ അവോൈ കയാഗതിൽ
ഇര്ുര്ാജയങ്ങളചും തേിൽ ഉന്നത നേൈി   മാൻഡർമാര്ുടെ
കയാഗതിന്ടേമടറാര്ുഘട്ടുംൈെതുന്നതിന് ര്ാർടെയ്തതാടണന്ന്
ഇര്ു മന്ത്രിമാര്ുും ൈിര്ീക്ഷ്ിച്ചച. ഇത് എന്ത്തയുും കവഗും വിളിച്ചച
കെർക്കുന്നതിൈുും അവർ േേതിച്ചച. ഈ കയാഗതിൽ ഇര്ുപക്ഷ്വുും
അവകശഷിക്കുന്ന എലൊ ന്ത്പശ്ൈങ്ങളചും െർച്ച ടെേച യുും പര്സ്പര്ും
േവീ ാര്യമായ പര്ിഹാര്ും കതെു യുും ടെേണടമന്നതിൽ ഇര്ുവര്ുും
അൈു ൂലിച്ചച.ഇര്ുപക്ഷ്വുും ന്ത്പകേശങ്ങളിടല സ്ഥിര്ത ഉേൊക്കുന്നത്
തുെര്ുടമന്നുും പിര്ിമുേുക്കും വർദ്ധിെിക്കുന്ന ഏ പക്ഷ്ീയമായ
ൈെപെി ൾ ഇര്ു വിിാഗവുും േവീ ര്ിക്കു യിടലെന്നുും
ധാര്ണയിടലതിയിര്ുന്നു. 
5. ഇര്ുമന്ത്രിമാര്ുുംേമ്പർക്കതിൽതടന്നതുെര്ുന്നതിൈുുംതീര്ുമാൈിച്ചച 

 

േുഷന്ടബ 
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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. 

 

 

 


