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ભારત-ચીન સીમા કે્ષત્રો પર તા�તરની ઘટનાઓ પર ભારત અને ચીનના ં

િવશેષ પ્રિતિનિધઓ વચ્ચે વાતચીત 

�ુલાઇ 06, 2020 
 
1. સીમાના ંપ્ર� પર ભારત અને ચીનના ંિવશેષ પ્રિતિનિધઓ – ભારતના ંરા�ષ્ટ્રય �રુક્ષા સલાહકાર 

શ્રી અ�જત ડોભાલ અને ચીનના ંસ્ટ�ટ કાઉ�ન્સલર અને િવદ�શ મતં્રી મહામ�હમ વાગં યી વચ્ચે 5 

�ુલાઇ 2020 ના ંરોજ ટ�લીફોન પર વાતચીત થઇ હતી. ભાર�ચૃીન સીમા કે્ષત્રોના ંપિ�મ કે્ષત્રમા ં

તા�તરની ઘટનાઓ પર બ�ે િવશેષ પ્રિતિનિધઓએ િવચારો�ુ ંસ્પષ્ટ અને ગહન આદાન-પ્રદાન 

ક�ુ� હ� ુ.ં 
 
2.બ�ે િવશેષ પ્રિતિનિધઓ એ વાત પર સમંત થયા ક� બ�ે પક્ષોએ નેતાઓની સામાન્ય સહમિત 

પરથી માગર્દશર્ન લે�ુ ંજોઇએ ક� આપણા �દ્વપક્ષીય સબંધંોને આગળ િવકસાવવા માટ� ભારત-ચીન 

સીમા કે્ષત્રોમા ંશાિંત અને �લેુહની �ળવણી કરવી અિત મહત્વ�ણૂર્ છે અને બ�ે પક્ષોએ 

તફાવતોને િવવાદોમા ંપ�રવિત�ત થવા ન દ�વા જોઇએ. તેથી, તેઓ સમંત થયા હતા ક� શાિંત અને 

�લેુહ સ�ંણૂર્ ર�તે �નુઃસ્થાિપત કરવા માટ� બને તેટલા વહ�લા એલએસી પર સૈિનકો પાછા ખ�ચી 

લેવા અને ભારત-ચીન સીમા કે્ષત્રોમા ંતણાવ ઘટાડવા�ુ ં�િુનિ�ત કર�ુ ંજ�ર� છે. આ સદંભર્મા ં

આગળ જતા તેઓ એ બાબત પર પણ સમંત થયા હતા ક� બ�ે પક્ષોએ એલએસી પર ચા�ુ ંસૈિનક 

પાછા ખ�ચવાની પ્ર�ક્રયા ઝડપથી �ણૂર્ કરવી જોઇએ.  બ�ે પક્ષોએ ભારત-ચીન સીમા કે્ષત્રોમા ં

તબ�ાવાર અને ચરણબદ્ધ ર�તે તણાવ ઘટાડવાની પણ ખાતર� કરવી જોઇએ. તેઓએ ફર�થી 

��ુષ્ટ કર� હતી ક� બ�ે પક્ષોએ એલએસીનો �સુ્ત ર�તે આદર અને પાલન કર�ુ ંજોઇએ અને 

યથા�સ્થિત બદલવા માટ� કોઇપણ એકપક્ષીય કાયર્વાહ� કરવી ન જોઇએ અને ભિવષ્યમા ંસીમા 

કે્ષત્રોમા ંશાિંત અને �લેુહમા ંખલેલ પહ�ચાડ� શક� તેવી કોઇપણ ઘટના ટાળવા માટ� સાથે મળ�ને 

કામ કર�ુ ંજોઇએ. 
 



3. બ�ે િવશેષ પ્રિતિનિધઓ એ બાબત પર સમંત થયા હતા ક� બ�ે પક્ષોના ંરાજદ્વાર� અને સૈન્ય 

અિધકાર�ઓએ ભારત-ચીન સીમા બાબતો પર પરામશર્ અને સમન્વય માટ�ના ંકાયર્ તતં્ર 

(ડબલ્�એૂમસીસી) ના ંફ્ર�મવકર્ �તગર્ત સ�હતની તેઓની ચચાર્ઓ ચા�ુ ંરાખવી જોઇએ, અને 

થયેલી સમ�ૂિતઓને ઉપર જણાવેલા પ�રણામો હાસંલ કરવા માટ� સમયસર ર�તે અમલમા ં�કૂવી 

જોઇએ. એ બાબત પર પણ સમંત થયા હતા ક� �દ્વપક્ષીય સમ�ૂિતઓ અને પ્રોટોકોલ અ�સુાર 

ભારત-ચીન સીમા કે્ષત્રોમા ંશાિંત અને �લેુહ સ�ંણૂર્ અને લાબંા સમય માટ� �નુઃસ્થાિપત કરવા�ુ ં

�િુનિ�ત કરવા માટ� બ�ે િવશેષ પ્રિતિનિધઓ તેઓની વાતચીત ચા�ુ ંરાખશે. 
 
નવી �દલ્હ� 

�ુલાઇ 06, 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. 
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