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ભારત-ચીન સીમા બાબતો પર પરામર્શ અને સકંલન માટનેી કાર્શકારી ર્તં્રણાની 
19મી બઠેક 
સપ્ટેમ્બર 30, 2020 

1. 30 સપ્ટેમ્બર 2020 નાં રોજ ભારત-ચીન સીમા બાબતો પર પરામર્શ અને સંકલન માટેની કાર્શકારી રં્ત્રણા 
(WMCC) ની 19મી બેઠક ર્ોજવામા ંઆવી હતી. ભારતીર્ પ્રતતતનતિમંડળની આગોવાની તવદેર્ મંત્રાલર્નાં 
સંરુ્ક્ત સતચવ (પૂવશ એતર્ર્ા) દ્વારા કરવામા ંઆવી હતી. ચીનનાં તવદેર્ મંત્રાલર્નાં સીમા અને સામુદ્રિક 
તવભાગનાં મહા તનદેર્કે ચીનનાં પ્રતતતનતિમંડળનું નેતૃત્વ કરુ્ું હતંુ. 
 

2. બન્ને પક્ષોએ ભારત-ચીન સીમા ક્ષેત્રોમા ંવાસ્તતવક તનરં્ત્રણ રેખા (LAC) પર વતશમાન પદ્રરતસ્િતતની સમીક્ષા 
કરી હતી અને 20 ઓગસ્ટ 2020 નાં રોજ ર્ોજારે્લી છેલ્લી WMCC ની બેઠક પછીિી તવકસેલી પદ્રરતસ્િતતઓ 
પર તનખાલસ અને તવગતવાર ચચાશઓ કરી હતી. બન્ને પક્ષોએ આ મતહનામાં અગાઉ બન્ને રક્ષા મંત્રીઓ અન ે
બન્ને તવદેર્ મંત્રીઓ વચ્ચે ર્ોજારે્લી બેઠકોની અગત્ર્તા સાંકળી હતી. તેઓએ એવી પણ નોંિ લીિી હતી કે 
વાસ્તતવક તનરં્ત્રણ રેખા (LAC) પર તમામ ઘર્શણ બબદુઓ પર તણાવ ઘટાડવાનું સુતનતચચત કરવા માટે બન્ને 
તવદેર્ મંત્રીઓ વચ્ચે િરે્લી સમજૂતતનું તનષ્ઠાપૂવશક અમલીકરણ કરવું જોઇએ. 

 

3. આ સંદભશમા,ં બન્ને પક્ષોએ 21 સપ્ટેમ્બરનાં રોજ ર્ોજારે્લી 6ઠ્ઠી સીતનર્ર કમાન્ડરોની બેઠકના ંપદ્રરણામનું 
સકારાત્મક રીતે મૂલ્ર્ાંકન કરુ્ું હતંુ. તેઓએ જમીન પર ગેરસમજણો િતી ટાળવા અને તસ્િરતા જાળવી રાખવા 
માટે સીતનર્ર કમાન્ડરોની અંતતમ બેઠક બાદ જારી કરવામા ંઆવેલા પ્રેસ રીલીઝમાં રેખાંદ્રકત કરવામાં આવેલા 
પગલાઓનાં અમલીકરણ કરવાની જરૂરીર્ાત પર ભાર મૂક્ર્ો હતો. આ સંદભશમાં, બન્ને પક્ષો દ્વારા ખાસ કરીને 
ગ્રાઉન્ડ કમાન્ડરો વચ્ચે સંચાર મજબૂત કરવાની જરૂરીર્ાત પર ભાર મૂકવામા ંઆવ્ર્ો હતો. 
 

4. બન્ને પક્ષો રાજદ્વારી અને તમતલટ્રી સ્તર પર નજીકના ંપરામર્ો જાળવી રાખવાનું ચાલુ ંરાખવા સંમત િર્ા 
હતા. આ સંદભશમા,ં તેઓ સંમત િર્ા હતા કે સીતનર્ર કમાન્ડરોની બેઠકનો આગામી (7મો) રાઉન્ડ વહેલી 
તારીખે ર્ોજવો જોઇએ જેિી બન્ને પક્ષો પ્રવતશમાન તદ્વપક્ષીર્ સમજૂતત અને પ્રોટોકોલના ં અનુપાલનમાં 
વાસ્તતવક તનરં્ત્રણ રેખા (LAC) પર સૈતનકો વહેલાસર અને સંપૂણશ રીતે દૂર કરવા તરફ કાર્શ કરી ર્ક ેઅને 
સંપૂણશ રીતે ર્ાંતત અને સુલેહ પુનઃસ્િાતપત કરી ર્કાર્. 
 

નવી દ્રદલ્હી 
સપ્ટમે્બર 30, 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. 

 

 


