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ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕು ರಿತು  ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ 

ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನಡು ವೆ ಸಂವಾದ 

ಜು ಲೈ  06, 2020 

1. ಗಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕು ರಿತು  ಜು ಲೈ  5, 2020 ರಂದು  ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು  - 

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್  ದ ೋವಲ್  ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ರಾಜ್ಯ 

ಕೌನ್ಸಿಲರ್  ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರಾದ ಹೆಚ್ .ಇ. ಶ್ರೀ ವಾಂಗ್  ಯಿ ರವರು  

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದರು . ಇಬ್ಬರು  ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು  ಭಾರತ-ಚೀನಾದ ಗಡಿ 

ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ 

ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು . 

2. ನಮ್ಮ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃ ದ್ಧಿಗೆ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 

ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು  ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಹಾಗೂ ಎರಡು  ಕಡೆಯವರು  

ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಅನು ಮತಿಸಬಾರದು  ಎಂದು  ಇಬ್ಬರು  ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು  ನಾಯಕರ 

ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು  ಎಂದು  ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು . ಆದ್ದರಿ ಂದ, ಶಾಂತಿ 

ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಸಂಪೂರ್ ಣ ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಎಲ್ ಎಸಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸೈ ನಿಕರ ಸಂಪೂರ್ ಣ 

ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು 

ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು  ಅಗತ್ಯವೆ ಂದು  ಅವರು  ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು . ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು  ಎರಡೂ 

ಕಡೆಯವರು  ಎಲ್ ಎಸಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಯು ತ್ತಿರು ವ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸು ವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು 

ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು  ಎಂದು  ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು . ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 

ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಸೈ ನಿಕರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡು ವುದನ್ನು 

ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು . ನಿಜವಾದ ನಿಯಂ ತ್ರಣದ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು  

ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಗೌ ರವಿಸಬೇಕು  ಮತ್ತು ಗಮನಿಸಬೇಕು  ಹಾಗೂ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬದಲಿಸಲು  



ಯಾ ವುದೇ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಬಾರದು  ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 

ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಭಂಗ ತರು ವ ಯಾ ವುದೇ ಘಟನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು  ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಬೇಕು  ಎಂದು  ಅವರು  ಪುನಃ  ದೃ ಢೀಕರಿಸಿದರು . 

3. ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಗಡಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳ (ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಸಿಸಿ) ಸಮಾಲ ೋಚನೆ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯಕ್ಕಾಗಿ 

ಕಾರ್ ಯವಿಧಾನದ ಚೌ ಕಟ್ಟಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು 

ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  ತಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮು ಂದು ವರಿಸಬೇಕೆ ಂದು  ಇಬ್ಬರು  ವಿಶೇಷ 

ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು  ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು  ಮತ್ತು ತಿಳಿದು ಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ ಯಗತಗೊಳಿಸಿ ಮೇ ಲಿನ 

ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು  ಸಮಯೋಚಿತ ವಿಧಾನ. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 

ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಅನು ಸಾರವಾಗಿ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು 

ನೆಮ್ಮದಿಯ ಸಂಪೂರ್ ಣ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು  ಇಬ್ಬರು  

ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು  ತಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಮು ಂದು ವರಿಸು ತ್ತಾರೆ ಎಂದು  ಸಹ 

ಒಪ್ಪಲಾಯಿತು . 
 
ನವ ದೆಹಲಿ 

ಜು ಲೈ  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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