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భారత్-చ ైనా సరిహద్దు  వ్యవ్హారాలప ై సంప్రద ంప్ులు మరియు 
సమన్వయం కోసం కారాయచరణ యంతార ంగం యొక్క 21వ్ సమావేశం 

మార్చి 12, 2021 

 

1. భారత్-చ ైనా సర్చహద్దు  వ్యవ్హార్ాలప ై సంప్రద ంప్ులు మర్చయు సమన్వయం (డబ్ల్య ూసీసీ) కోసం కార్ాయచరణ 
యంతరా ంగం యొక్క 21వ్ సమావేశం 12 మార్చి 2021న్ జర్చగచంద . భారతీయ ప్రతినిధ  బ్ల ందానికి విదేశీ 
వ్యవ్హార్ాల మంతిరత్వ శాఖలోని అద్న్ప్ు కారయద్ర్చి (త్ూరపు ఆసియా) నేత్ త్వం వ్హ ంచారప. చ ైనా ప్రతినిధ  
బ్ల ందానికి చ ైనా విదేశీ వ్యవ్హార్ాల శాఖక్ు చ ంద న్ సర్చహద్దు  మర్చయు సముద్ర విభాగం డ ైర్ెక్టర్ జన్రల్ 
సారథ్యం వ్హ ంచారప. 
 

2. ప్శ్చిమ స కాట ర్ లోని ల ైన్ ఆఫ్ యాక్ుివ్ల్ క్ంట్రర ల్ (ఎల్ఏసీ) వ ంబ్లడి ప్ర్చసిితిని ఇరప ప్క్షాలు సమీక్షించాయి 
అలాగే ప్శ్చిమ స కాట ర్ లో ఎల్ఏసీతో పాట్ు మిగచలిన్ అంశాలప ై క్ూలంక్షంగా చరిలు జర్చపాయి. పాంగాంగ్ 
సరసదు ఉత్తర మర్చయు ద్క్షిణ తీరంలో బ్లలగాల ఉప్సంహరణ ప్ూర్చతకావ్డం అనేద  దీనికి సంబ్లంధ ంచిన్ 
మిగతా అంశాలన్ద త్వరగా ప్ర్చషకర్చంచదక్ునే ద శగా ఇరప ప్క్షాలక్ు ఒక్ మంచి ప్ునాద  వేసింద్ని వారప 
అంగీక్ర్చంచారప. గతేడాద  స ప టంబ్లర్ లో మాసక కలో ఇరప దేశాల విదేశాంగ మంత్రర ల మధ్య క్ుద ర్చన్ ఒప్ుంద్ం, 
అదేవిధ్ంగా గత్ న లలో జర్చపిన్ తాజా ఫక న్ సంభాషణ, ఇరప ప్క్షాల యొక్క యతాాలక్ు క్చిిత్ంగా 
మారగద్రిక్ంగా తోడుడతాయని వారప అంగీక్ర్చంచారప. సాధ్యమ ైన్ంత్ త్వరగా అనిా ఘరషణాత్మక్ పరా ంతాల 
న్దంచి ప్ూర్చతగా బ్లలగాలన్ద ఉప్సంహర్చంచదకోవ్డం కోసం ప్రసురం అమోద్యోగయమ ైన్ ప్ర్చష్ాకర్ానిా 
సాధ ంచడానికి ఇరప ప్క్షాలు క్ూడా క్చిిత్ంగా చరిలన్ద కొన్సాగచంచాలిు ఉంద .  ఈ పరా ంత్ంలో విసత  త్ 
సాి యిలో బ్లలగాల ఉప్సంహరణ విషయంలో ద్ షి్ట  సార్చంచేంద్దక్ు అలాగే సర్చహద్దు  పరా ంతాలోయ  శాంతి 
మర్చయు ప్రశాంత్త్లన్ద ప్ున్రపద్ధర్చంచడానికి ఇరప ప్క్షాలక్ు ఇద  వీలు క్లిుసదత ంద . క్షేత్ర సాి యిలో ఇరప 
ప్క్షాలు తాతాకలిక్ంగా సిిరత్వ ప్ర్చరక్షణన్ద కొన్సాగచంచడానికి అలాగ ేఎలాంట్ి అవాంఛనీయ సంఘట్న్ క్ూడా 
చోట్ుచేసదకోక్ుండా నిర్ోధ ంచడానికి క్ూడా వారప సమమతించారప. 



 
3. దౌత్యప్రమ ైన్ మర్చయు మిలిట్ర్ీ మార్ాగ లు ర్ెండింటి్ దావర్ా క్ూడా సనిాహ త్ సమాచార మార్చుడి అలాగ ే

చరిలన్ద కొన్సాగచంచేంద్దక్ు ఇరప ప్క్షాలు అంగీక్ర్చంచాయి. దీనికి సంబ్లంధ ంచి, 11వ్ విడత్ సీనియర్ 
క్మాండరయ సమావేశానిా సాధ్యమ ైన్ంత్ త్వరలోనే నిరవహ ంచేంద్దక్ు క్ూడా వారప అంగీకారం త లిపారప. 
దీనివ్లయ  మిగతా ఘరషణాత్మక్ పరా ంతాల న్దంచి ఇరప ప్క్షాలు క్ూడా ప్ూర్చతగా బ్లలగాలన్ద ఉప్సంహర్చంచే ద శగా 
చరయలు చేప్ట్టగలుగుతాయి. 

 
న్యయఢిలీ్ల 
మారిి 12, 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


