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ભારત ચીન-સીમા બાબતો પર પરામશ અને સમ વય માટ કાય 
ણાલીની 16મી બેઠક  

જુલાઇ 10, 2020 

ભારત-ચીન સીમા બાબતો (ડબ યએૂમસીસી) પર પરામશર્ અને સમ વય માટે કાયર્ પ્રણાલીની 
16મી બેઠક 10 જુલાઇ 2020 ના ંરોજ યોજવામા ંઆવી હતી. ભારતીય પ્રિતિનિધમડંળનુ ં નેત ૃ વ 
િવદેશ મતં્રાલયના ંપવૂર્ એિશયા બાબતોના ંસયંકુ્ત સિચવ ારા કરવામા ંઆ યુ ંહત ુ,ં યારે ચીની 
પ્રિતિનિધમડંળનુ ં નેત ૃ વ ચીની િવદેશ મતં્રાલયના ંસીમા અને સમદુ્રી િવભાગના ંમહાિનદશક ારા 
કરવામા ંઆ યુ ંહત ુ.ં

2. બ ે પક્ષોએ બ ે િવદેશ મતં્રીઓ વ ચે 17મી જૂન 2020 ના ંરોજ થયેલી સમજૂિત અને બે િવશેષ
પ્રિતિનિધઓ (એસઆર) વ ચે 5 જુલાઇ 2020 ના ં રોજ તેઓ વ ચે થયેલી ટેલીફોન વાતચીત 
દરિમયાન થયેલી સમજૂિત યાદ કરી હતી, અનેફરીથી પિુ ટ કરી હતી કે િ પક્ષીય સમજૂિતઓ અને 
પ્રોટોકૉલ અનસુાર બ ે પક્ષો સીમા કે્ષત્રોમા ંસપંણૂર્ શાિંત અને સલેુહ પનુઃ થાિપત કરવા માટે 
વા તિવક િનયતં્રણ રેખા (એલએસી) પર સૈિનકો સપંણૂર્ રીતે દૂર કરવાનુ ંઅને ભારત-ચીન સીમા 
કે્ષત્રોપર તણાવ ઘટાડવાનુ ંસિુનિ ત કરશે. તેઓ  તે બાબત પર પણ સમંત થયા હતા કે િ પક્ષીય 
સબંધંોના ંએકંદર િવકાસ માટે સીમાવતીર્ કે્ષત્રોમા ંશાિંત અને સલેુહ જાળવવા અિત મહ વપણૂર્ છે.

3. તેઓએ એલએસીના ંપિ મ કે્ષત્રમા ંચાલુ ંતણાવ ઘટાડવાની પ્રિક્રયામા ંથયેલી પ્રગિત સિહત
ભારત-ચીન સીમા કે્ષત્રોમા ં રહલેી પિરિ થિતની સમીક્ષા કરી હતી. તેઓ સમંત થયા હતા કે 
સીિનયર કમાડંરો વ ચે થયેલી સમજૂિતઓનુ ંબ ે પક્ષો િન ઠાપવૂર્ક અમલીકરણ કરે તે આવ યક 
હત ુ.ં બ  ેએસઆર ારા સમંત થયા અનસુાર, સમયસર રીતે સપંણૂર્ સૈ ય દૂર કરવાનુ ંઅને તણાવ 
ઘટાડવાનુ ંસિુનિ ત કરવા માટે આગળના ંપગલાઓની ચચાર્ કરવા માટે સીિનયર કમાડંરોજ દીથી 
મળશે. 



4. બ ે પક્ષો પિરિ થિતના ંવહલેુ ં િનરાકરણ લાવવાનુ ંસિુનિ ત કરવા માટે રાજ ારી અને સૈ ય
તર પર વાતચીત ચાલુ ં રાખવા માટે પણ સમંત થયા હતા. આ સદંભર્મા ં તેઓએ નજીકના ં
ભિવ યમા ંડબ યએૂમસીસીની બીજી મીિટંગ યોજવા માટે સમંત થયા હતા. 

નવી દ હ  
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