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భా రత్ - 

చైనా సరిహద్దుప్రాంతా లపైఇటీవలిచోటు చేసు కున్నపరిణా మా

లపైభా రత్, చైనా ప్రత్యేకప్రతినిధు లమధ్యసంభా షణ 

 
జూలై 06, 2020 

 
 
1. సరిహద్దుప్రశ్ నపైభా రత్, చైనా ప్రత్యేకప్రతినిధు లు  – శ్రీఅజిత్ ధోవల్, 

భా రతభద్రతా సలహాదా రు, చైనా విదేశీవ్యవహారా లమం త్రి, రా జ్యకౌ న్సిలర్ మా న్యశ్రీవా ంగ్ 

యైమధ్యజూలై 5, 2020న టెలిఫో న్  సంభా షణజరిగి ంది.  భా రత-

చైనా సరిహద్దుప్రాంతా ల్లోనిపశ్చిమసెక్టార్ లో ఇటీవలచోటు చేసు కున్నపరిణా మా లపైఇద్దరుప్రత్యేక

ప్రతినిధు లు స్వేచ్ఛగా , లో తు గా తమఅభిప్రాయా లుపంచు కున్నారు . 

2. భా రత్- చైనా సరిహద్దుప్రాంతా ల్లోశా ంతి, సా మరస్యంవెల్లివిరియా లని, 

ద్వైపా క్షికసంబంధా లుమరింతపెంచు కునేందు కుఇదిచా లా అవసరమని, 

రె ండుపక్షాలు కూడా విభేదా లను వివా దా లు గా మా రేలా చూడకూడదని, 

ఏకా భిప్రాయం కో సంనా యు కలనుంచిమా ర్గదర్శకత్వాన్నిరె ండుపక్షాలు తీసు కో వా లనిఇద్దరు

ప్రత్యేకప్రతినిధు లుఅంగీకరి ంచా రు .వా స్తవా ధీనరేఖవెంబడిబలగా లనిష్క్రమణను త్వరగా పూర్తి

చేసిభా రత-

చైనా సరిహద్దుప్రాంతా ల్లోఉద్రిక్తలుసడలింపజేసితిరిగిపూర్తిస్థాయిలో శా ంతిసా మరస్యంఏర్పడే



లా చూడా లనివా రుఅంగీకరి ంచా రు. ఈ 

క్రమం లో బలగా లనిష్క్రమణప్రక్రియను వేగవంతంగా పూర్తిచేయా లనివా రుఒప్పుకున్నారు . 

భా రత్-

చైనా సరిహద్దులో దశలవా రీగా వివిధదశల్లోఉద్రిక్తతలుసడలేలా చూడా లనిఅను కున్నారు . 

వా స్తవా ధీనరేఖను రె ండుపక్షాలు కచ్చితంగా గౌ రవించా లని, 

భవిష్యత్ లో సరిహద్దుప్రాంతా ల్లోశా ంతి, 

సా మరస్యానికిభంగంకలిగి ంచకుండా యథా తథస్థితినిమా ర్చేందు కుఏకపక్షంగా ఎవరూకూడా

ఎటు వంటిచర్యలు తీసు కో కూడదనిపునరుద్ఘాటించు కున్నారు . 

3. భా రత-చైనా సరిహద్దువ్యవహాహరా లసంప్రదింపులు , సమన్వయకా ర్యప్రణా ళిక 

(డబ్ల్యూఎంసీసీ) నియమా వళిసహాదా నికిలో బడిరె ండుపక్షాలదౌ త్య, 

సైనికఅధికా రులమధ్యచర్చలను కొ నసా గి ంచా లని, 

అందు లో కుదిరినఅవగా హనను పైనపేర్కొన్నఫలితా లసా ధనకో సంసమయబద్ధంగా అమలు

చేయా లనిఇద్దరుప్రత్యేకప్రతినిధు లుఒప్పుకున్నారు .ద్వైపా క్షికఒప్పందా లు , 

ప్రోటో కా ల్స్ కుఅను గుణంగా భా రత్-చైనా సరిహద్దుప్రాంతా ల్లోశా ంతి, 

సా మర్యసంపూర్తిస్థాయిలో పా దు కొ ల్పేందు కుఇద్దరుప్రత్యేకప్రతినిధు లుతమసంభా షణకొ న

సా గి ంచా లనిఅంగీకరి ంచా రు . 

 
న్యూఢిల్లీ 

జూలై 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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