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భారత్-చ ైనా సరిహద్దు  వ్యవ్హారాలప ై సంప్రద ంప్ులు మరియు 
సమన్వయం కోసం కారాయచరణ యంతార ంగం యొక్క 23వ్ సమావేశం 

నవంబర్ 18, 2021 

 

1. భారత్-చ ైనా సరిహద్దు  వయవహారాల (డబ్య ూఎంసీసీ)ప ై కారాయచరణ యంతరా ంగం యొక్క 23వ సమావేశం 
2021 నవంబర్ 18న జరిగింది. భారతీయ పక్షానికి విదేశీ వయవహారాల మంత్రరత్వ శాఖక్ు చ ందిన అద్నపు 
కారయద్రిి (త్ూరపు ఆసియా) నేత్ృత్వం వహ ంచారప. చ ైనా పరత్రనిధి బృందానికి చ ైనా విదేశీ వయవహారాల 
మంత్రరత్వ శాఖక్ు చ ందిన సరిహద్దు  మరియు సముద్ర విభాగం డ ైరెక్టర్ జనరల్ సారథ్యం వహ ంచారప. 
 
2. స పటంబర్ లో ద్దషాంబేలో భారత్ విదేశీ వయవహారాల మంత్రర అలాగే చ ైనా విదేశాంగ మంత్రర మధ్య జరిగిన 
సమావేశం సంద్రభంగా, త్ూరపు లదాు ఖ లోని ల ైన్ ఆఫ్ యాక్ుువల్ క్ంట్రర ల్ (ఎల్ఏసీ) వ ంబడి మిగిలి ఉనన 
సమసయలనద పరిష్కరించదకోవడానికి ఇరప దేశాలక్ు చ ందిన స ైనిక్ మరియు దౌత్య అధికారపలు త్మ 
చరులనద కొనసాగించాలిసందేనని వారి మధ్య క్ుద్రిన ఒపుందానిన ఇరప పక్షాలు గురపు  చేసదక్ునానయి. 
దీనికి అనదగుణంగా, భారత్-చ ైనా సరిహద్దు  పరా ంతాలక్ు సంబంధించిన పశ్చుమ స కాట ర్ లోని ఎల్ఏసీ వ ంబడి 
పరిసిిత్రప ై ఇరప పక్షాలు నిజాయితీతో క్ూడిన ఇంకా విసు ృత్మ ైన చరులు జరిపాయి. అదేవిధ్ంగా, 2021 
అకోట బర్ 10న ఇరప పక్షాల సీనియర్ క్మాండరయ మధ్య జరిగిన గత్ సమావేశం త్రావత్ నదండి చోట్ు 
చేసదక్ునన పరిణామాలనద క్ూడా వారప సమీక్షించారప. ఈ విష్యానికి సంబంధించి, శాంత్ర మరియు 
పరశాంత్త్లనద పునరపద్ధరించేంద్దక్ు ద ైవపాక్షిక్ ఒపుందాలు ఇంకా పర ర ట్రకాల్స క్ు పూరిుగా క్ట్ుట బడుత్ూనే, 
త్ూరపు లదాు ఖ లోని ఎల్ఏసీ వ ంబడి మిలిగి ఉనన సమసయలక్ు సాధ్యమ ైనంత్ త్వరగా పరిషాకరానిన 
క్నదగొనాలిసన ఆవశయక్త్నద వారప అంగీక్రించారప. మధ్యంత్రంగా, ఇరప పక్షాలు క్షేత్ర సాి యిలో పరిసిిత్ులనద 
సిిరంగా కొనసాగించాలని అలాగే ఎలాంట్ి అవాంఛనీయ సంఘట్నలు జరగక్ుండా చూడాలిసన అవసరం 
ఉంద్ని క్ూడా ఇరప పక్షాలు అంగీక్రించాయి. 
 
3. పరసదు త్ ద ైవపాక్షిక్ ఒపుందాలు మరియు పర ర ట్రకాల్స క్ు అనదగుణంగా పశ్చుమ స కాట ర్ లోని ఎల్ఏసీ వ ంబడి 
ఉనన ఘరషణాత్మక్ పరా ంతాలనినంట్ి నదండి బలగాలనద పూరిుగా ఉపసంహరించాలనన లక్షాయనిన 



సాధించేంద్దక్ు, సాధ్యమ ైనంత్ త్వరగా ఇరప పక్షాలు త్ద్దపరి (14వ) విడత్ సీనియర్ క్మాండరయ 
సమావేశానిన నిరవహ ంచాలని అంగీకారం క్ుదిరింది. 
 
న్యయఢిలీ్ల 
న్వ్ంబర్ 18, 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. 
 


