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భారత్-చైనా సరిహద్దు వ్యవహారాలపై వర్కిింగ్ 
మెకానిజిం ఫర్ కన్సల్టేషన్ & కోఆర్డినేషన్ 19వ 
సమావేశిం 

సెప్టెింబర్ 30, 2020 

 

1. భారత్-చైనా సరిహద్దు వ్య వ్హారాలపై వ్రిక ింగ్ మెకానిజిం ఫర్ కన్స ల్టషేన్ & కోఆరినిేషన్ 

(డబ్ల్య య ఎింసీసీ) 19వ్ సమావేశిం 30 సెప్ిేంబర్ 2020న్ జరిగింది. భారత బ ిందానికి విదేశీ 

వ్య వ్హారాల శాఖ సింయుక త కారయ దరిి  (తూర్పు  ఆసియా) సారథ్య ిం వ్హించార్ప. చైనా బ ిందానికి 

చైనా విదేశీ వ్య వ్హారాల శాఖలోని బిండరీ & ఓషియానిక్ విభాగిం డైరెకరే్ జన్రల్ సారథ్య ిం 

వ్హించార్ప. 
 
2. భారత్-చైనా సరిహద్దు ప్రాింతాలోయని లైన్ ఆఫ్ యాక్చు వ్ల్ కింట్రోల్ (ఎల్ఏసీ) వింబడి ఉన్న  

ప్రస్తతత రరిసితిిని ఇర్ప రక్షాలు సమీక్షించాయి. 20 ఆగసే్త 2020న్ చివ్రిసారిగా జరిగన్ 

డబ్ల్య య ఎింసీసీ సమావేశిం తరాా త చోటు చేస్తక్చన్న  రరిణామాల గురిించి నిషక ర షగా మరియు 

సవివ్రింగా చరిు ించార్ప. ఈ నెల తొలి నాళ్యలో ఇర్ప దేశాల రక్షణ శాఖ మింత్ర్పలు మరియు ఇర్ప 

దేశాల విదేశాింగ మింత్ర్పల మధ్య  జరిగన్ సమావేశాల ప్రాధాన్య ిం గురిించి ప్రసాతవిించార్ప. అలాగే, 

ఎల్ఏసీ వింబడి వివాదాసు దమైన్ పాయిింట్యలో బలగాల ఉరసింహరణ జరిగేలా ఇర్ప దేశాల 

విదేశాింగ మింత్ర్పల మధ్య  క్చదిరిన్ ఒరు ిందానిన  చితతశుదితిో అమలు చేయాలిస న్ అవ్సరిం 

ఉిందని అభిప్రాయరడి్డర్ప. 
 
3. ఈ నేరథ్య ింలో సెప్ిేంబర్ 21న్ జరిగన్ 6వ్ సీనియర్ కమాిండర య సమావేశ ఫలితాలను ఇర్ప 

రక్షాలు సానుకూలింగా సమీక్షించాయి. క్షేప్త సిాయిలో సిరితాా నిన  కొన్సాగించేింద్దక్చ మరియు 

అపోహలను నివారిించేింద్దక్చ సీనియర్ కమాిండర య చివ్రి సమావేశిం అన్ింతరిం విడుదల చేసిన్ 

సింయుక త రత్రికా ప్రకట్న్లో పింద్దరరిు న్ చరయ లను అమలు చేయాలిస న్ అవ్సరిం ఉిందని 

ఉదాాటించాయి. ముఖయ ింగా క్షేప్తసిాయి కమాిండర య మధ్య  సమాచార మారిు డిని మరిింత 

రటషరేరాు లిస న్ అవ్సరిం ఉిందని ఈ సిందరభ ింగా ఇర్ప రక్షాలు ఉదాాటించాయి. 
 
4. దౌతయ  మరియు మిలిట్రీ సిాయిలో మరిింతగా సింప్రదిింపులు కొన్సాగించాలని ఇర్పరక్షాలు 

అింగీకరిించాయి. ఈ నేరథ్య ింలో ప్రస్తతత దా్వ పాక్షక ఒరు ిందిం మరియు ప్ోటోకాల్స  క్చ  

అనుగుణింగా ఎల్ఏసీ వింబడి బలగాల ఉరసింహరణపై సతా రిం కసరత్తత జరిపి, ప్రక్రియ పూరిత 

చేసింద్దక్చ సీనియర్ కమాిండర య తద్దరరి (7వ్) విడత సమావేశానిన  సాధ్య మైన్ింత తా రగా 

నిరా హించాలని మరియు శాింతి, ప్రశాింతతను పున్ర్పదరిిించాలని వార్ప అింగీకరిించార్ప. 
 
న్యూ ఢిలీ్ల 
సెప్టెంబర్ 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. 
 


