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એસસીઓ વિદેશમંત્રીઓની બેઠક દરવમયાન વિદેશમંત્રીની ચીનના સ્ટેટ
કાઉવસસલર અને વિદેશમંત્રી મહામવહમ િાંગ યી સાથે મુલાકાત
જુ લાઈ 14, 2021
વિદેશમંત્રી (ઇએએમ) અને ચીનના સ્ટેટ કાઉવસસલર તથા વિદેશમંત્રી મહામવહમ િાંગ યીએ 14 જુ લાઈ 2021ના
રોજ તાવજકકસ્તાનમાં દુશામ્બે ખાતે એસસીઓ વિદેશમંત્રીઓની બેઠક દરવમયાન બેઠક યોજી હતી. બંને મંત્રીઓએ
પૂિવ લદાખમાં િાસ્તવિક વનયંત્રણ રેખા (એલએસી) પર હાલની પકરવસ્થવત અંગે વિચારોનું આદાનપ્રદાન કયુું હતુ.ં
તેમણે ભારત-ચીનના સંબંધોના એકંદર બીજા મુદ્દાઓ પર પણ ચચાવ કરી હતી.
2. સપ્ટેમ્બર 2020માં તેમની મોસ્કોમાં થયેલી મુલાકાતને યાદ કરતા વિદેશમંત્રીએ તે સમયે થયેલા કરારનું પાલન
કરિા પર અને ત્યાર પછી સંપૂણવપણે પાછા ખસી જિાની જરૂકરયાત, પૂિવ લદાખમાં એલએસી પર બાકીના
મુદ્દાઓનો િહેલી તકે ઉકેલ લાિિા પર ભાર મુક્યો હતો. ઇએએમએ સ્ટેટ કાઉવસસલરનું ધ્યાન એ બાબત તરફ દોયુું
હતું કે આ િર્ષે પેંગોંગ લેક વિસ્તારમાંથી સફળતાપૂિવક પાછળ ખસી જિાના કારણે બાકીના મુદ્દાના ઉકેલ માટે યોગ્ય
વસ્થવત પેદા થઈ છે . ચીન આ મુદ્દે અમારી સાથે મળીને કામ કરશે તેિી અપેક્ષા રાખિામાં આિે છે . જોકે,
ઇએએમએ નોંધ્યું હતું કે બાકીના પ્રદેશોમાં મુદ્દાઓનો હજુ ઉકેલ આવ્યો નથી.
3. ઇએએમે એ બાબતની યાદ અપાિી હતી કે બંને પક્ષ એ બાબતે સહમત થયા હતા કે હાલની પકરવસ્થવત લાંબો
સમય ચાલુ રાખિામાં આિે તે કોઇ પક્ષના વહતમાં નથી. તેનાથી દેખીતી રીતે સંબંધોને નકારાત્મક અસર થઈ રહી
છે . એકંદર સંબંધોની સમીક્ષા કરતા ઇએએમએ આ બાબત પર ભાર મૂકયો કે સરહદ પર શાંવત અને વસ્થરતા જાળિી
રાખિામાં આિી તે 1988થી અત્યાર સુધી સંબંધોના વિકાસનો પાયો રહ્યો છે . ગયા િર્ષે યથાિત વસ્થવતમાં ફેરફાર

કરિાનો પ્રયાસ થયો હતો જે માં 1993 અને 1996ના કરાર હેઠળની પ્રવતબદ્ધતાનો ભંગ થયો તેણે સંબંધોને અસર
કરી છે . તેમણે એ બાબત પર ભાર મૂક્યો હતો કે બંને પક્ષ પૂિવ લદાખમાં એલએસી પર બાકીના મુદ્દાના ઉકેલ માટે
કામ કરે તે પરસ્પર વહતમાં છે , જે ની સાથે સાથે વદ્િપક્ષીય કરારો અને પ્રોટોકોલનું પણ પાલન થિું જોઈએ.

4. બંને મંત્રીઓએ 25 જૂ ન 2021ના રોજ ડબલ્યુએમસીસીની છે લ્લી બેઠકમાં બંને પક્ષ િચ્ચે થયેલા કરારની નોંધ
કરી હતી જે મુજબ વસવનયર વમવલટરી કમાસડરોની બેઠકનો િધુ એક રાઉસડ યોજિામાં આિશે. તેઓ આ રાઉસડ
િહેલી તકે યોજિા માટે સહમત થયા હતા. તેઓ એ બાબતે સહમત થયા કે આ બેઠકમાં બંને પક્ષોએ બાકીના
તમામ મુદ્દાઓ પર ચચાવ કરિી જોઈએ અને પરસ્પર સ્િીકાયવ સમાધાન શોધિું જોઈએ. એિી પણ સમજૂ વત થઈ

હતી કે બંને પક્ષો જમીન પર વસ્થરતા સુવનવચચત કરિાનું ચાલુ રાખશે અને બંને પક્ષ તણાિ િધી શકે તેિી કોઈ
એકપક્ષી કાયવિાહી નહીં કરે.
5. બંને મંત્રીઓ એકબીજા સાથે સંપકવમાં રહેિા સહમત થયા હતા.
દુશામ્બે
જુ લાઈ 14, 2021
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