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1. ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಗಡಿ ಪ್ರದೀಶಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸತುತ ಉದಿಿಗನತೆಗಳ ಬಗೆೆ ವಿದೀಶಾಾಂಗ ಸಚವರತ (ಇಎಎಾಂ) 10 ಸೆಪ್ಟಾಂಬರ್ 2020 

ರಾಂದತ ಮಾಸೆ ಕೀದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಮತತು ಚೀನಾ ವಿದೀಶಾಾಂಗ ಸಚವ ವಾಾಂಗ್ ಯಿ ರವರ ಾಂದಿಗೆ ವಿವರವಾದ ಚರ್ಚೆ 

ನಡೆಸಿದರತ. ಸಭೆ ಎರಡ ವರ ಗಾಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತತ. 

 

2. 1976 ರಲ್ಲಿ ರಾಯಭಾರಿ ಮಟ್ಟದ ಸಾಂಬಾಂಧಗಳತ ಪ್ುನರಾರಾಂಭಗೆ ಾಂಡ ನಾಂತರ ಮತತು 1981 ರಿಾಂದ ಗಡಿ ಮಾತತಕತೆಗಳನತನ 

ನಡೆಸಿದಾಗಿನ್ಸಾಂದ, ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಸಾಂಬಾಂಧಗಳತ ಬಹತಮಟ್ಟಟಗೆ ಸಕಾರಾತಮಕ ಪ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹ ಾಂದಿದವು ಎಾಂದತ 

ವಿದೀಶಾಾಂಗ ಸಚವರತ ಒತ್ತುಹೀಳಿದರತ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕಕ ಘಟ್ನೆಗಳತ ನಡೆದಿದದರ , ಗಡಿ ಪ್ರದೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಾಂತ್ತ ಮತತು ನೆಮಮದಿ 

ಹಚ್ಾಾಗಿ ಮೀಲತಗೆೈ ಸಾಧಿಸಿದ. ಇದರ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಸಹಕಾರವು ವಾಯಪ್ಕ ಶ್ರೀಣಿಯ ಡೆ ಮೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ 

ಅಭಿವೃದಿಿಗೆ ಾಂಡಿತತ, ಈ ಸಾಂಬಾಂಧವು ಹಚತಾ ಮಹತಿದ ಪಾತರವನತನ ನ್ಸೀಡತತುದ. ಗಡಿ ಪ್ರಶ್ನಗೆ ಪ್ರಿಹಾರಕ್ಕಕ ಸಮಯ ಮತತು 

ಶರಮ ಬೀಕತ ಎಾಂದತ ಭಾರತ್ತೀಯ ಕಡೆಯವರತ ಗತರತತ್ತಸಿದರ , ಗಡಿ ಪ್ರದೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಾಂತ್ತ ಮತತು ನೆಮಮದಿಯನತನ 

ಕಾಪಾಡಿಕ್ಕ ಳತುವುದತ ಸಾಂಬಾಂಧಗಳ ಮತಾಂದ ಅಭಿವೃದಿಿಗೆ ಅಗತಯವಾಗಿದ ಎಾಂಬತದತ ಸಪಷ್ಟವಾಗಿದ. ಆದಾಗ ಯ, ಪ್ೂವೆ ಲಡಾಕ್

ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತುೀಚನ ಘಟ್ನೆಗಳತ ದಿಿಪ್ಕ್ಷೀಯ ಸಾಂಬಾಂಧದ ಬಳವಣಿಗೆಯ ಮೀಲೆ ಅನ್ಸವಾಯೆವಾಗಿ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬೀರಿತತ. ಆದದರಿಾಂದ, 

ಪ್ರಸತುತ ಪ್ರಿಸಿಿತ್ತಯ ತತತತೆ ನ್ಸರ್ೆಯವು ಎರಡ  ರಾಷ್ರಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಟಯಿಾಂದ ಆಗಿತತು. 

 

3. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಚೀನಾದ ಸೆೈನಯವನತನ ವಾಸುವಿಕ ನ್ಸಯಾಂತರರ್ ರೀಖೆಯ (ಎಲ್ಎಸಿ) ಉದದಕ ಕ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಾಂದಿಗೆ 

ಒಟ್ತಟಗ ಡಿಸತವುದರ ಬಗೆೆ ಭಾರತದ ಕಡೆಯವರತ ತ್ತೀವರ ಕಳವಳ ವಯಕುಪ್ಡಿಸಿದರತ. ಇಷ್ತಟ ದ ಡಡ ಪ್ರಮಾರ್ದ ಸೆೈನಯದ 

ಉಪ್ಸಿಿತ್ತಯತ 1993 ಮತತು 1996 ರ ಒಪ್ಪಾಂದಗಳಿಗೆ ಅನತಗತರ್ವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ ಮತತು ಎಲ್ಎಸಿಯ ಉದದಕ ಕ ಫ್ಲಾಿಯಷ್ 

ಪಾಯಿಾಂಟ್ಗಳನತನ ಸೃಷ್ಟಟಸಿತತ. ಈ ನ್ಸಯೀಜ್ನೆಗೆ ಚೀನಾದ ಕಡೆಯವರತ ವಿಶಾಿಸಾಹೆ ವಿವರಣೆಯನತನ ನ್ಸೀಡಿಲಿ. ಎಲ್ಎಸಿಯ 

ಉದದಕ ಕ ಹಲವಾರತ ಘಷ್ೆಣೆ ಘಟ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಮತಾಂಚ ಣಿ ಪ್ಡೆಗಳ ಪ್ರರ್ಚ ೀದನಕಾರಿ ವತೆನೆಯತ ದಿಿಪ್ಕ್ಷೀಯ 

ಒಪ್ಪಾಂದಗಳನತನ ಮತತು ಪ್ೂರೀಟೆ ೀಕಾಲ್ಗಳನತನ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ. ಗಡಿ ಪ್ರದೀಶಗಳ ನ್ಸವೆಹಣೆಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಾಿ ಒಪ್ಪಾಂದಗಳಿಗೆ 

ಸಾಂಪ್ೂರ್ೆ ಅನತಸರಣೆ ನ್ಸರಿೀಕ್ಷಸಲ್ಾಗಿದ ಮತತು ಏಕಪ್ಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಯಥಾಸಿಿತ್ತಯನತನ ಬದಲ್ಾಯಿಸತವ ಯಾವುದೀ 

ಪ್ರಯತನವನತನ ಎದತರಿಸತವುದಿಲಿ ಎಾಂದತ ಭಾರತ್ತೀಯ ಕಡೆಯವರತ ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ತ್ತಳಿಸಿದಾದರ. ಗಡಿ ಪ್ರದೀಶಗಳ ನ್ಸವೆಹಣೆಗೆ 

ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಾಿ ಒಪ್ಪಾಂದಗಳನತನ ಮತತು ನ್ಸಯಮಾವಳಿಗಳನತನ ಭಾರತ್ತೀಯ ಪ್ಡೆಗಳತ ಸ ಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅನತಸರಿಸಿವೆ ಎಾಂದತ 

ಒತ್ತುಹೀಳಲ್ಾಯಿತತ. 

 

4. ಎಲ್ಾಿ ಘಷ್ೆಣೆ ಪ್ರದೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೆೈನಯವನತನ ಸಮಗರವಾಗಿ ಬೀಪ್ೆಡಿಸತವುದನತನ ಖಚತಪ್ಡಿಸಿಕ್ಕ ಳತುವುದತ ತಕ್ಷ್ರ್ದ 

ಕಾಯೆವಾಗಿದ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೀ ಅಹಿತಕರ ಘಟ್ನೆಗಳನತನ ತಡೆಯಲತ ಅದತ ಅವಶಯಕವಾಗಿದ. ಸೆೈನಯವನತನ ತಮಮ 

ಶಾಶಿತ ಹತದದಗಳಿಗೆ ನ್ಸಯೀಜಿಸತವುದತ ಮತತು ಪ್ರಕ್ರರಯೆಯ ಹಾಂತವನತನ ಮಿಲ್ಲಟ್ರಿ ಕಮಾಾಂಡರ್ಗಳತ ಕಾಯೆಗತಗೆ ಳಿಸಬೀಕತ. 

 

5. ತಮಮ ಚರ್ಚೆಯ ಕ್ಕ ನೆಯಲ್ಲಿ, ಸಚವರತ ಐದತ ಅಾಂಶಗಳ ಬಗೆೆ ಒಪ್ಪಾಂದಕ್ಕಕ ಬಾಂದರತ, ಅದತ ಪ್ರಸತುತ ಪ್ರಿಸಿಿತ್ತಗೆ ಅವರ 

ಮಾಗೆವನತನ ಮಾಗೆದರ್ಶೆಸತತುದ. 

 

ನವ ದಹಲ್ಲ 

ಸೆಪ್ಟಾಂಬರ್ 11, 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. 

 


