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ସଂଯକୁ୍ତ ପ୍ରେସ ବକ୍ତବୟ - ପ୍ରବୈପ୍ରେଶକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଚୀନ  ର 

ପ୍ରବୈପ୍ରେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରବୈଠକ (ପ୍ରସପ୍ରଟେମ୍ବର 10, 2020) 
ସେସଟେମ୍ବର 10, 2020 

 

ଭାରତର ସବ୍ୈସେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବ୍ର ଡକ୍େର ଏେ ୍ଜୟଶଙ୍କର 10 ସେସଟେମ୍ବରସର ମସକାସର ଆସୟାଜିତ ସେବ୍ାକୁ 

ଥବି୍ା ୋାଂଘାଇ େେସ ାଗ ୋଂଗଠନ୍ (ଏେେିଓ) ର ସବ୍ୈଠକ ସର ମାନ୍ୟବ୍ର ୱାଙ୍୍ଗ ୟି, ରାଜୟ ପରିଷେ ତଥା ଚୀନ୍ର ସବ୍ୈସେଶକି 

ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ େେତି ସେଖାକରିଛନି୍ତ। ଉଭୟ ସନ୍ତା ଭାରତ-ଚୀନ୍୍ େୀମାବ୍ର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ଭାରତ-ଚୀନ୍୍ ର େମ୍ପକତ ଉପସର ସଖାଲା 

ଏବ୍ାଂ ରଚନ୍ାତ୍ମକ ଆସଲାଚନ୍ା କରିଥସିଲ ଏବ୍ାଂ ନ୍ିମ୍ ନଲିଖତି ଭାବ୍ସର େେମତ ସୋଇଥସିଲ: 

 

1. େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ େେମତ ସୋଇଥସିଲ ସ  େୁଇ ପକ୍ଷଙୁ୍କ ଭାରତ-ଚୀନ୍୍ େମ୍ପକତର ବି୍କାଶ ପାଇ ଁସନ୍ତାମାନ୍ଙ୍କର େେମତି 

ଆଧାରସର ମାଗତେଶତନ୍ ଗ୍ରେଣ କରିବ୍ା ଉଚିତ, ଏବ୍ାଂ ତା େେତି ମତସଭେକୁ ବି୍ବ୍ାେସର ପରିବ୍ରି୍ତ୍ତ ନ୍ ସେବ୍ାକୁ ସେବ୍ା ଉଚିତ।  

 

2. େୁଇ ସବ୍ୈସେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏେ ିକଥାସର େେମତ ସୋଇଥସିଲ ସ  େୀମାବ୍ର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳସର ବ୍ର୍ତ୍ତମାନ୍ର ପରିସି୍ଥତି ଉଭୟ ପକ୍ଷ 

ମଧ୍ୟରୁ କାୋ ପାଇ ଁସେସଲ େତିସର ନ୍ାେି।ଁ ସେମାସନ୍ ଏେ ିକଥାସର ମଧ୍ୟ େେମତ ସୋଇଥସିଲ ସ  ଉଭୟ ପକ୍ଷର େୀମାସର 

ଥବି୍ା ସେୈନ୍ିକ ମାସନ୍ ସେମାନ୍ଙ୍କର କଥାବ୍ାର୍ତ୍ତା କରିବ୍ା ଜାରି ରଖବି୍ା ଉଚିତ, ଶୀଘ୍ର ବି୍ଚ୍ଛନି୍ନ ସେବ୍ା ଉଚିତ, ଉପ କୁ୍ତ େୂରତା 

ବ୍ଜାୟ ରଖବି୍ା ଏବ୍ାଂ ଉସର୍ତ୍ଜନ୍ାକୁ କମ କରିବ୍ା ପାଇ ଁସଚଷ୍ଟା କରିବ୍ା ଉଚିତ୍। 

 

3. େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ େେମତ ସୋଇଥସିଲ ସ  ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଚୀନ୍୍-ଭାରତ େୀମା େମ୍ବନ୍ଧୀୟ େମସ୍ତ ୋାଂପ୍ରତିକ ଚୁକି୍ତନ୍ାମା ଏବ୍ାଂ 

ସପ୍ରାସ ାକଲ୍ କୁ ପାଳନ୍ କରିସବ୍, େୀମା ଅଞ୍ଚଳସର ଶାନି୍ତ ବ୍ଜାୟ ରଖସିବ୍ ଏବ୍ାଂ ଏଭଳି ସକୌଣେି ମଧ୍ୟ କା ତୟାନୁ୍ଷ୍ ଠାନ୍କୁ 

ଏଡାଇସବ୍  ାୋ ଦ୍ଵାରା ସି୍ଥତି ଆେୁରି ଖରାପ ସୋଇପାସର।  

 

4. ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଭାରତ-ଚୀନ୍୍ େୀମା ଜନ୍ିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପସର ବି୍ସଶଷ ପ୍ରତିନ୍ିଧୀ ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମସର କଥାବ୍ାର୍ତ୍ତା ଏବ୍ାଂ ସ ାଗାସ ାଗ 

ଜାରି ରଖବି୍ାକୁ େେମତ ସୋଇଥସିଲ। ଏେ ିପ୍ରେଙ୍ଗସର ସେମାସନ୍ ମଧ୍ୟ େେମତ ସୋଇଥସିଲ ସ  ଭାରତ-ଚୀନ୍୍ େୀମା 

ବ୍ୟାପାର (WMCC) ଉପସର ପରାମଶତ ଏବ୍ାଂ େମନ୍ ୱୟ ପାଇ ଁକା ତୟପ୍ରକ୍ରୟିା ସମକାନ୍ିଜିମ ୍ମଧ୍ୟ ନ୍ଜିର ସବ୍ୈଠକସର ଜାରି ରଖବି୍ା 

ଉଚିତ୍। 

 

5. ମନ୍ତ୍ରୀମାସନ୍ ଏେ ିକଥାସର େେମତ ସୋଇଛନି୍ତ ସ  ପରିସି୍ଥତି ଅଳପ ୋମାନ୍ୟ ସେବ୍ା ମାସେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ େୀମା ଅଞ୍ଚଳସର 

ଶାନି୍ତ ଏବ୍ାଂ ସି୍ଥରତାକୁ ବ୍ଜାୟ ରଖବି୍ା ତଥା ଏୋର ବୃ୍ଦି୍ଧ ପାଇ ଁନୂ୍ତନ୍ ଆତ୍ମବ୍ିଶ୍ୱାେସର ନୂ୍ଆ ଉପାୟ ବ୍ୟବ୍ୋର କରି ଶୀଘ୍ର କା ତୟ 

ସଶଷ କରିବ୍ା ଉଚିତ। 

 

ମପ୍ରକା  

ପ୍ରସପ୍ରଟେମ୍ବର 10, 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. 


