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ష ాంఘ ై కోపరేషన్ ఆర్గన ైజేషన్ (ఎస సఓీ) విదేశ ాంగ మాంత్రు ల సమావశేాం 
సాందర్భాంగ  చ ైనా సటేట్ కౌన్సిలర్ మరియు విదేశ ాంగ మాంత్రు గౌర్వనీయ శీ్ర 
వ ాంగ్ యీతో విదశే్ర వయవహార ల మాంత్రు భేటీ 
జూల ై 14, 2021 

 

1. ష ాంఘ ై కోపరేషన్ ఆర్గన ైజేషన్ (ఎస సీఓ) విదేశ ాంగ మాంత్రు ల సమావేశాం సాందర్భాంగ  త్జికిస్ ా న్ లోని 
దుష ాంబేలో చ ైనా సటేట్ కౌనిిలర్ మరియు విదేశ ాంగ మాంత్రు గౌర్వనీయ శ్ర ీవ ాంగ్ యీని విదేశ్ర వయవహార ల 
మాంత్రు (ఈఏఎాం) కలుసుకునాార్ు. ఇర్ువుర్ు మాంత్రు లు త్ూర్ుు లదాా ఖ లోని ల ైన్ ఆఫ్ యాకుువల్ 
కాంట్రు ల్ (ఎల్ఏసీ) వ ాంబడి పుసుు త్ పరిసథాత్రప ై అలాగే భార్త్-చ ైనా మొత్ుాం సాంబాంధాల విషయాంలో ఇత్ర్ 
అాంశ లప ై కూలాంకషాంగ  త్మ అభిప్ ు యాలను పాంచుకునాార్ు. 
 
2. 2020 స ప ేాంబర్ లో మాస్క ోలో త్మ మధ్య జరిగిన గత్ సమావేశ నిా గుర్ుు చేసుకుాంట్ూ, అపుుడు 
కుదుర్ుుకునా ఒపుాందానిా అనుసరిాంచాల్సిన అవసర్ాం ఉాందని అలాగే త్ూర్ుు లదాా ఖ లోని ఎల్ ఏసీ 
వ ాంబడి బలగ ల ఉపసాంహర్ణను పూరిు చేయడాం, మిగిల్సన సమసయలను కూడా స్ ధ్యమ ైనాంత్ త్వర్గ  
పరిషోరిాంచుకోవ ల్సి ఉాందని విదేశ్ర వయవహార ల మాంత్రు ఉదాా ట్ ాంచార్ు. ఈ ఏడాది ఆర్ాంభాంలో ప్ ాంగ ాంగ్ 
సర్సుి ప్ ు ాంత్ాంలో బలగ లను విజయవాంత్ాంగ  ఉపసాంహరిాంచుకోవడాం వలల  మిగిల్సన సమసయల 
పరిష ోర నికి త్గిన పరిసథాత్రలను కల్సుాంచాయని సటేట్ కౌనిిలర్ కు ఈఏఎాం సూచాంచార్ు. ఈ లక్ష్యాం దిశగ  
చ ైనా పక్ష్ాం త్మతో కల్ససథ కృషథ చేసుు ాందని భావిసుు నాట్లల  ఆయన చ ప్ ుర్ు. అయతే, మిగిల్సన ప్ ు ాంతాలోల  
మాత్ుాం పరిసథాత్రలు ఇాంక  అపరిషోృత్ాంగ నే ఉనాాయని ఈఏఎాం నొకిోచ ప్ ుర్ు. 
 
3. ఇపుుడునా పరిసథాత్రలును ఇలాగే స్ గదీయడాం అనేది ఇర్ు పక్షాలోల  ఏ ఒకోరికీ పుయోజనకర్ాం క దని 
ఇర్ు పక్షాలు అాంగీకరిాంచన విషయానిా ఈఏఎాం గుర్ుు చేశ ర్ు. ద ైవప్ క్షిక సాంబాంధాలప ై ఇది పుత్రకూల పుభావాం 
పడేలా చేస్కు ాందనాార్ు. మొత్ుాం సాంబాంధాలనిాాంట్ నీ మదిాంపు చేసూు , సరిహదుా  ప్ ు ాంతాలోల  శ ాంత్ర మరియు 
పుశ ాంత్త్లను కొనస్ గిాంచడాం అనేది 1988 నుాంచ ఇర్ు దేశ ల మధ్య సాంబాంధాలు వృదిి చ ాందడానికి 



పునాదిగ  నిలుస్కు ాందని ఈఏఎాం ఉదాా ట్ ాంచార్ు. గతేడాద ియథాత్థ సథాత్రని మారేుాందుకు జరిగిన పుయతాాల 
క ర్ణాంగ , అలాగే దీనివలల  1993 మరియు 1996 సాంవత్ిర లోల  కుదుర్ుుకునా ఒపుాందాలకు 
కట్లే బడట్ానిా విసమరిాంచడాం వలల  అనివ ర్యాంగ  ఇర్ు దేశ ల మధ్య సాంబాంధాలను పుభావిత్ాం చేసథాంది. 
అాందువలల , ఇర్ు పక్షాల పర్సుర్ పుయోజనాల దృష ే ా ద ైవప్ క్షిక ఒపుాందాలు మరియు ప్క ు ట్రక ల్ి కు 
పూరిుగ  కట్లే బడి ఉాంట్ూనే, త్ూర్ుు లదాా ఖ లోని ఎల్ఏసీ వ ాంబడి మిగిల్సన సమసయలను స్ ధ్యమ ైనాంత్ 
త్వర్గ  పరిషోరిాంచుకునే దిశగ  కృషథ చేయాల్సిన అవసర్ాం ఉాందని ఈఏఎాం ఉదాా ట్ ాంచార్ు. 
 
4. మరోవిడత్ సీనియర్ మిల్సట్రీ కమాాండర్ల సమావేశ నిా నిర్వహ ాంచడానికి 2021 జూన్ 25న జరిగిన 
సాంపుదిాంపులు మరియు సమనవయానికి సాంబాంధిాంచన క ర యచర్ణ యాంతుా ాంగాం (డబ్ల ాఎాంసీసీ) గత్ 
సమావేశాంలో ఇర్ు పక్షాల మధ్య కుదిరిన ఒపుాందానిా ఇర్ువుర్ు మాంత్రు లు పుస్ ు విాంచార్ు. దీనిా 
స్ ధ్యమ నైాంత్ త్వర్గ  ఏర ుట్ల చేసటాందుకు వ ర్ు అాంగీకరిాంచార్ు. మిగిల్సన సమసయలనిాాంట్ ప ైనా ఇర్ు 
పక్షాలు చర్ులు జరిపథ, పర్సుర్ాం ఆమోదయోగయమ ైన పరిష ోర నిా కనుగొనేాందుకు కూడా వ ర్ు అాంగీక ర్ాం 
త ల్సప్ ర్ు. ఇర్ు పక్షాలు క్షేత్ు స్ ా యలో సథార్తావనికి భరోస్ ను కొనస్ గిాంచడాం అలాగే ఘర్షణలను ప ాంచే 
విధ్ాంగ  ఇర్ు పక్షాలోల  ఎవర్ూ ఏకపక్ష్ చర్యలకు ప్ లుడకూడదని కూడా అాంగీక ర్ాం కుదిరిాంది. 
 
5. సనిాహ త్ాంగ  మ లగడానికి ఇర్ువుర్ు మాంత్రు లు సమమత్రాంచార్ు. 
 
దుష ాంబ ే
జూల ై 14, 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. 

 


