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જોઇન્ટ પ્રસે સ્ટટેમને્ટ – વિદેશ મતં્રી અને ચીનન ં વિદેશ મતં્રીની બઠેક (સપ્ટમે્બર 
10, 2020) 
સપ્ટેમ્બર 10, 2020 

શ ંઘ ઇ કોએપરેશન ઓર્ગેન ઇઝેશન (SCO) બેઠકન ં અિક શમ  ંમોસ્કોમ  ં10 સપ્ટેમ્બરન ં રોજ ભ રતન ં વિદેશ 
મંત્રી મહ મવહમ ડૉ. એસ. જયશંકર ચીનન ં સ્ટેટ ક ઉવન્સલર અન ે વિદેશ મંત્રી મહ મવહમ િ ંર્ગ યીને મળ્ય  
હત . બન્ને મંત્રીઓએ ભ રત ચીન સીમ  ક્ષેત્રોમ  ં વિકસતી ઘટન ઓ પર તથ  ભ રત-ચીન સંબંધો પર 
વનખ લસ અને રચન ત્મક ચચ ા કરી હતી અને નીચે મુજબ સંમત થય  હત : 

 

1. બન્ને પક્ષો સંમત થય  હત  કે તફ િતોન ેતકર રો ન બનિ  દેિ  સવહત ભ રત-ચીન સંબંધો વિકસ િિ  પર 
નેત ઓની સંમવતઓની શ્રેણીઓમ ંથી મ ંર્ગાદશાન લેિું જોઇએ. 
 

2. બન્ને વિદેશ મંત્રીઓ સંમત થય  હત  કે સીમ  ક્ષેત્રોમ  ંપ્રિતામ ન પરરવસ્થવત કોઇપણ પક્ષન ં વહતમ  ંનથી. 
તેથી તેઓ સંમત થય  હત  કે બન્ને પક્ષન ં સીમ  સૈવનકોએ તેઓન  ંસંિ દ ચ લુ ં ર ખી, ઝડપથી દૂર જઇ, 
યોગ્ય અંતર જી અને તણ િ હળિો કરિો જોઇએ. 

 

3. બન્ને મંત્રીઓ સંમત થય  હત  કે બન્ને પક્ષોએ ભ રત-ચીન સીમ ની બ બતો પરની તમ મ પ્રિતામ ન 
સમજૂવતઓ અન ેપ્રોટોકોલનું પ લન કરિું પડશ,ે સીમ  ક્ષેત્રોમ  ંશ ંવત અને સુલેહ જાળિી ર ખિી પડશે અને 
એિ  કોઇપણ પર્ગલ ઓ ટ ળિ  પડશ ેજેન ંથી બ બતો િણસી શકે છે. 
 

4. બન્ને પક્ષો ભ રત-ચીન સીમ ન  ંપ્રશ્ન પર વિશેષ પ્રવતવનવધની યંત્રણ  મ રફત સંિ દ અને સંચ ર ચ લું 
ર ખિ  પણ સંમત થય  હત . તેઓ આ સંદભામ  ંએ બ બત પર પણ સંમત થય  હત  કે ભ રત-ચીન સીમ  
બ બતો પર પર મશા અને સંકલન મ ટેની ક યાક રી યંત્રણ  (WMCC) એ પણ તેની બેઠકો ચ લું ર ખિી 
જોઇએ. 
 

5. મંત્રીઓ સંમત થય  હત  કે પરરવસ્થવત હળિી થત , બન્ને પક્ષોએ સીમ  ક્ષેત્રોમ  ં શ ંવત અને સુલેહની 
જાળિણી કરિ  અને િધ રિ  મ ટે નિ  આત્મવિશ્િ સનું વનમ ાણ કરત  પર્ગલ ઓ લેિ  મ ટે ઝડપી ક યા કરિું 
જોઇએ. 

 

મોસ્કો 

સપ્ટમે્બર 10, 2020 

 

 

 

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. 

 

 


