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చ ైనాకు చ ెందిన భూ సరిహద్దు  చట్టెంప ై మీడియా ప్్్రశ్నలకు అధికార 
ప్్రతినిధి సపెంద్న 

అక్టో బర్ 27, 2021 
 

చ ైనాకు చ ెందిన భూ సరహిద్దు  చట్టెంప ై మీడియా ప్్రశ్నలకు సపెంద్నగా, అధికార ప్్రతినిధి శ్ర ీఅరిెంద్మ్ బాగిి 
ఈ విధెంగా పేరకొనానరు: 
 
‘‘చ ైనా 2021 అక్టో బర్ 23న క్ొత్త  ‘‘భూ సరిహద్దు  చట్టో న్ని’’ ఆమోదిించిన విషయిం మా ద్ృష్టోక్ి వచిచింది. 
ఇత్ర అింశాలతో పాట్ు భూ సరిహద్దు  వయవహారాలప ై విదేశాలతో కుదిరిన లేదా ఉమమడిగా అింగీకరిించిన 
ఒప్పిందాలకు చ ైనా కట్ుో బడి ఉింట్ుింద్న్న ఈ చటో్ిం చ బుతోింది. సరిహద్దు  పరా ింతాలలో న్న జిలాో ల 
ప్ునర్ వయవస్థీకరణనద చేప్ట్్ోింద్దకు కూడా ఇింద్దలల న్నబింధనలనద ప ింద్దప్రిచారు. 
 
సరిహద్దు  సమసయనద భటరత్ మరియు చ ైనా ఇప్పట్ిక్ీ ప్రిషకరిించదక్టలేద్ని విషయాన్ని గమన్నించాలి. 
సరిహద్దు  సమసయకు సమాన పరా తిప్దికతో కూడిన సింప్రదిింప్ుల దాారా నాయయమ ైన, సహేత్ుకమ ైన అలాగే 
ప్రసపరిం ఆమోద్యోగయమ ైన ప్రిష్ాకరాన్నక్ి ఇరు ప్క్షాలు అింగీకరిించాయి. భటరత్-చ ైనా సరిహద్దు  
పరా ింతాలలో న్న ల ైన్ ఆఫ్ యాకుచవల్ కింట్రర ల్ (ఎల్ఏస్థ) వ ింబడి శాింతి మరియు ప్రశాింత్త్లనద 
క్ొనసాగిించేింద్దకు తాతాకలికింగా ప్లు ద ైాపాక్షిక ఒప్పిందాలు, పట ర ట్రక్ాల్అ అలాగే ఏరాపటో్నద కూడా ముము 
ఖరారు చేసదకునాిము. 
 
ఈ నేప్థ్యింలల, సరిహద్దు  న్నరాహణతో పాట్ు సరిహద్దు  సమసయప ై మన మధయ ఇప్పట్ిక్ే ఉని ద ైాపాక్షిక 
ఒప్పిందాలు, ఏరాపటో్ప ై ప్రభటవిం చూపటించే విధింగా చట్టో న్ని తీసదకురావడాన్నక్ి సింబింధిించి చ ైనా తీసదకుని 
ఏకప్క్ష న్నరణయిం మాకు ఆిందళనన కలిగిసటత ింది. భటరత్-చ ైనా సరిహద్దు  పరా ింతాలలో న్న ఎల్ఏస్థ వ ింబడి సరిహద్దు  
సమసయ లేదా శాింతి మరియు ప్రశాింత్త్లనద క్ొనసాగిించడాన్నక్ి సింబింధిించి ఇరు ప్క్షాలు ఇప్పట్ిక్ే గత్ింలల 
చేసదకుని ఏరాపటో్ప ై ఇట్ువింట్ి ఏకప్క్ష చరయ అనేది ఎలాింట్ి ప్రభటవిం చూప్ద్ద. భటరత్-చ ైనా సరిహద్దు  
పరా ింతాలలో న్న ప్రిస్టీత్ులనద ఏకప్క్షింగా మారచగలిగే అవక్ాశిం ఉని ఈ చటో్ిం సాకుతో చ ైనా ఎలాింట్ి చరయలు 
తీసదక్టకుిండా ఉింట్ుింద్న్న కూడా ముము భటవిసదత నాిము. 



 
అదేవిధింగా, ఈ క్ొత్త  చట్టో న్ని ఆమోదిించడిం అనేది 1963 నాట్ి చ ైనా పాకి్సాీ న్ ‘‘సరిహద్దు  ఒప్పింద్ిం’’గా 
పటలవబడే దాన్నక్ి ఎట్ువింట్ి చటో్బద్ధత్నద ఇవాద్ద, అది చటో్విరుద్ధమ ైనద్న్న అలాగే చ లుో బటట్ు క్ాన్న 
ఒప్పింద్ిం అింట్ూ భటరత్ ప్రభుత్ాిం చేసదత ని త్న స్టీరమ ైన వాద్నకు కట్ుో బడి ఉింది.’’ 
 
నయూఢిలీ్ల 
అకటట బర్ 27, 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. 
 


