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ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಎಲ್ಎಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ (24 ಸ್ಯಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020) ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ
ವಕ್ಾಾರರ ಹೀಳಿಕೆ
ಸ್ಯಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, 2020
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವೆಂತೆ ಭಾರತ ಮತುಾ ಚೀನಾದ ಹಿರಿಯ ಕಮಾೆಂಡರ್ಗಳ 6ನೀ ಸಭೆ ಸ್ಯಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರೆಂದು
ಮೊಲ್ಡೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.
ಸ್ಯಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ರೆಂದು ಮಾಸ್ಯಡಕೀದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ ಮತುಾ ಚೀನಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಮೆಂತಿಿಗಳ ಸಭೆ ಮತುಾ ಸ್ಯಪ್ಟೆಂಬರ್
10 ರೆಂದು ಇಬಬರು ವಿದೀಶಾೆಂಗ ಮೆಂತಿಿಗಳ ಸಭೆಯ ಹಿನೆಲ್ಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಎರಡು ಕಡೆಯವರು
ಸೆಂವಾದವನುೆ ಮುೆಂದುವರಿಸಬೀಕು

ಮತುಾ ಎಲ್ಾಿ ಘರ್ಷಣೆ

ಪ್ಿದೀಶಗಳಲ್ಲಿ

ತವರಿತವಾಗಿ ಮತುಾ ಸಮಗಿವಾಗಿ

ಬೀಪ್ಷಡಿಸಬೀಕು ಎೆಂದು ಇಬಬರು ವಿದೀಶಾೆಂಗ ಮೆಂತಿಿಗಳು ಒಪ್ಪಿದದರು.
ಹಿರಿಯ ಕಮಾೆಂಡರ್ಗಳು ಸುಮಾರು 50 ದಿನಗಳ ನೆಂತರ ಭೆೀಟಿಯಾದರು.
ಸಭೆಯ

ನೆಂತರ,

ಎರಡು

ಪ್ಕ್ಷಗಳು

ಜೆಂಟಿ

ಪ್ತಿಿಕ್ಾ

ಪ್ಿಕಟಣೆಯನುೆ

ಸಹ

ನಿೀಡಿವೆ ಎೆಂದು

ನಿೀವು

ಈಗಾಗಲ್ೀ

ನಡೀಡಿರಬಹುದು.
ಯಾವುದೀ ಹಿರಿಯ ಕಮಾೆಂಡರ್ ಸಭೆಯ ನೆಂತರ ಇದು ಮೊದಲ ಜೆಂಟಿ ಪ್ತಿಿಕ್ಾ ಪ್ಿಕಟಣೆ ಎೆಂದು ನಾನು ಹೈಲ್ೈಟ್
ಮಾಡಲು ಬಯಸುತೆಾೀನ. ಅೆಂತೆಯೀ, ಇದು ಎಲ್ಎಸಿಯ ಉದದಕಡಕ ಬೀಪ್ಷಡಿಸುವ ಎರಡಡ ಕಡೆಯ ಬದಧತೆಯನುೆ
ಪ್ಿತಿಬೆಂಬಸುತಾದ. ನಾವು ಮೊದಲ್ೀ ಗಮನಿಸಿದೆಂತೆ, ನಿಷ್ಕ್ಕಿಯಗೆಡಳಿಸುವಿಕೆಯು ಒೆಂದು ಸೆಂಕೀರ್ಷ ಪ್ಿಕಿಯಯಾಗಿದುದ,
ಎಲ್ಎಸಿಯ

ಆಯಾ

ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ

ತಮಮ

ನಿಯಮಿತ

ಹುದದಗಳ

ಕಡೆಗೆ

ಸ್ಯೈನೆವನುೆ

ಪ್ಿತಿ

ಕಡೆಯಿೆಂದ

ಮರು

ನಿಯೀಜಿಸುವ ಅಗತೆವಿರುತಾದ. ಇದಕೆಕ ಪ್ರಸಿರ ಒಪ್ಪಿದ ಪ್ರಸಿರ ಕಿಯಗಳು ಬೀಕ್ಾಗುತಾವೆ. ಎಲ್ಾಿ ಘರ್ಷಣೆ
ಪ್ಿದೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬದಿಗಳು ಸೆಂಪ್ೂರ್ಷ ವಿಘಟನಯತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿಾದದರಡ ಸಹ, ಅದೀ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಲದ
ಮೀಲ್ ಸಿಿರತೆಯನುೆ ಖಚತಪ್ಡಿಸಿಕೆಡಳುುವುದು ಸಹ ಅಗತೆವಾಗಿರುತಾದ. ಇತಿಾೀಚನ ಹಿರಿಯ ಕಮಾೆಂಡರ್ ಸಭೆಯನುೆ
ಈ ಒಟ್ಾಟರೆ ಸನಿೆವೆೀಶದಲ್ಲಿ ನಡೀಡಬೀಕು.
6ನೀ

ಸಭೆಯು

ಹಿರಿಯ

ಕಮಾೆಂಡರ್ಗಳಿಗೆ

ಎಲ್ಎಸಿಯ

ಉದದಕಡಕ

ಪ್ರಿಸಿಿತಿಯನುೆ

ಸಿಿರಗೆಡಳಿಸುವ

ಬಗೆೆ

ಪ್ಾಿಮಾಣಿಕ ಮತುಾ ಆಳವಾದ ಅಭಿಪ್ಾಿಯಗಳನುೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೆಡಳುಲು ಅವಕ್ಾಶವನುೆ ನಿೀಡಿತು. ಮುೆಂದಿನ
ಯಾವುದೀ

ತಪ್ುಿಗಿಹಿಕೆ

ಮತುಾ

ತಪ್ುಿನಿರ್ಷಯಗಳನುೆ

ತಪ್ಪಿಸಲು,

ಹಚಿನ

ಸ್ಯೈನಿಕರನುೆ

ಮುೆಂಚಡಣಿಗೆ

ಕಳುಹಿಸುವುದನುೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು, ನಲದ ಪ್ರಿಸಿಿತಿಯನುೆ ಏಕಪ್ಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಬದಲ್ಾಯಿಸುವುದನುೆ ತಡೆಯಲು ಮತುಾ
ಪ್ರಿಸಿಿತಿಯನುೆ

ಸೆಂಕೀರ್ಷಗೆಡಳಿಸುವ

ಯಾವುದೀ

ಕಿಮಗಳನುೆ

ಸೆಂವಹನವನುೆ ಬಲಪ್ಡಿಸಲು ಎರಡಡ ಕಡೆಯವರು ನಿರ್ಷರಿಸಿದ್ಾದರೆ.

ತೆಗೆದುಕೆಡಳುುವುದನುೆ

ತಪ್ಪಿಸಲು

ನಲದ

ಯಥಾಸಿಿತಿಯನುೆ ಬದಲ್ಾಯಿಸಲು ಯಾವುದೀ ರಿೀತಿಯ ಪ್ಿಯತೆಗಳನುೆ ಮಾಡುವುದರಿೆಂದ ದಡರವಿರುವುದು ಮುೆಂದಿನ
ಮಾಗಷವಾಗಿದ, ಆದರೆ
ಪ್ಿದೀಶಗಳಲ್ಲಿ

ಶಾೆಂತಿ

ಎಲ್ಾಿ
ಮತುಾ

ಘರ್ಷಣೆ

ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ

ನಮಮದಿಯ

ಸೆಂಪ್ೂರ್ಷ

ಸೆಂಪ್ೂರ್ಷ

ವಿಘಟನಯನುೆ

ಪ್ುನಃಸಾಿಪ್ನಯನುೆ

ಸಾಧಿಸಲು

ಮತುಾ

ಖಚತಪ್ಡಿಸಿಕೆಡಳುಲು

ಗಡಿ

ಎರಡಡ

ಕಡೆಯವರು ತಮಮ ಚರ್ಚಷಗಳನುೆ ಮುೆಂದುವರಿಸುತ್ಾಾರೆ.
ಈ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಕಮಾೆಂಡರ್ಗಳ ಮುೆಂದಿನ ಸಭೆಯನುೆ ಶೀಘಿದಲ್ಲಿಯೀ ನಡೆಸಲು ಎರಡು ಕಡೆಯವರು
ನಿರ್ಷರಿಸಿದ್ಾದರೆ. ಸಮಾನಾೆಂತರವಾಗಿ, ಡಬುಿೆಎೆಂಸಿಸಿಯ ಮುೆಂದಿನ ಸಭೆ ಕಡಡ ಶೀಘಿದಲ್ಿೀ ನಡೆಯುವ ಸಾರ್ೆತೆಯಿದ.
ನವ ದಹಲ್ಲ
ಸ್ಯಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, 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.

