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భారత్-చ ైనా సరిహద్దు  వ్యవ్హారాలప ై సంప్రద ంప్ులు & సమన్వయం 
కోసం కారాయచరణ యంతార ంగానికి సంబంధ ంచి 22వ్ సమావేశం  
జూన్ 25, 2021 
 

1. భారత్-చ ైనా సరిహద్దు  వ్యవ్హారాల (డబ్ల్య ూఎంసీసీ)ప ై సంప్రద ంప్ులు మరియు సమన్వయం కోసం 
కారాయచరణ యంతరా ంగానికి సంబ్లంధ ంచిన్ 22వ్ సమావేశం 2021 జూన్ 25న్ జరిగింద . భారతీయ ప్రతినిధ  
బ్ల ందానిక ివిదేశీ వ్యవ్హారాల మంతిరత్వ శాఖలోని అద్న్ప్ు స క్రటర ీ(త్ూరపు ఆసియా) నేత్ త్వం 
వ్హ ంచగా, చ ైనా ప్రతినిధ  బ్ల ందానికి చ ైనా విదేశీ వ్యవ్హారాల మంతిరత్వ శాఖక్ు చ ంద న్ సరిహద్దు  మరియు 
సముద్ర విభాగం డ ైరెక్టర్ జన్రల్ సారథ్యం వ్హ ంచారప. 
 
2. భారత్-చ ైనా సరిహద్దు  పరా ంతానికి సంబ్లంధ ంచి ప్శ్చిమ స కాట ర్ లోని ల ైన్ ఆఫ్ యాక్ుివ్ల్ క్ంటరర ల్ 
(ఎల్ఏసీ) వ ంబ్లడి ప్రిసిితిప ై ఇరప ప్క్షాలు నిష్కలమష్ంగా త్మ అభిపరా యాలన్ద ప్ంచదక్ునాాయి. 2020 
స ప టంబ్లర్ లో ఇరప దేశాల విదేశాంగ మంత్రర ల మధ్య క్ుద రిన్ ఒప్ుందానిా ద్ షి్టలో ప టటట కొని త్ూరపు 
లదాు ఖ లోని ఎల్ఏసీ వ ంబ్లడి మిగిలిన్ సమసయలక్ు త్వరిత్గతిన్ ప్రిష్ాకరానిా క్న్దగొనాలిిన్ అవ్సరం 
ఉంద్ని ఇరప ప్క్షాలు అంగీక్రించాయి. దీనికి సంబ్లంధ ంచి, ద ైవపాక్షిక్ సంబ్లంధాలోయ  ప్ురోగతిని ఆరంభించే 
చరయలోయ  భాగంగా శాంతి మరియు ప్రశాంత్త్న్ద ప్ూరిిగా ప్ున్రపద్ధరించే విష్యంలో భరోసా క్లిుంచేంద్దక్ు 
ఘరషణాత్మక్ క ందరా లనిాంటి న్దంచీ బ్లలగాల ప్ూరిి ఉప్సంహరణ కోసం, దౌత్యప్రమ ైన్ మరియు 
స ైనిక్ప్రమ ైన్ యంతరా ంగాల దావరా ప్రసురం అంగీకారయోగయమ ైన్ ప్రిష్ాకరానిా క్న్దగొనేంద్దక్ు చరిలు 
మరియు సమాచారానిా ఇచిిప్ుచదికోవ్డానిా కొన్సాగించడానికి ఇరప ప్క్షాలు అంగీక్రించాయి. క్ష త్ర 
సాి యిలో సిిరతావనికి భరోసానివ్వడానిా కొన్సాగించడం అలాగ  అవాంఛనీయ సంఘటన్లన్ద నివారించాలని 
వారప తాతాకలిక్ంగా అంగీక్రించారప. 
 
3. ప్రసది త్ ద ైవపాక్షిక్ ఒప్ుందాలు మరియు పర ర టరకాల్ి క్ు అన్దగుణంగా ప్శ్చిమ స కాట ర్ లోని ఎల్ ఏసీ వ ంబ్లడి 
అనిా ఘరషణాత్మక్ క ందరా ల న్దండి బ్లలగాలన్ద ప్ూరిిగా ఉప్సంహరించదక్ునే లక్షాయనిా సాకారం చేయడం 



కోసం, త్ద్దప్రి (12వ్) విడత్ సీనియర్ క్మాండరయ సమావేశానిా సాధ్యమ ైన్ంత్ త్వరగా నిరవహ ంచడానికి 
ఇరప ప్క్షాలు అంగీక్రించాయి. 
 
న్యయఢిలీ్ల 
జూన్ 25, 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. 

 


