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ભારત-ચીન સીમા બાબતો પર પરામર્શ અને સકંલન માટનેી કાર્શકારી ર્તં્રણાની 
15મી બઠેક 
જૂન 24, 2020 
 

1. 24 જૂન 2020 નાં રોજ ભારત-ચીન સીમા બાબતો પર પરામર્શ અને સંકલનની કાર્શકારી રં્ત્રણા 
(WMCC) ની 15મી બેઠક વિડીર્ો-કોન્ફરન્સ મારફત ર્ોજિામાં આિી હતી. ભારતીર્ પ્રવતવનવિમંડળની 
આગેિાની સંરુ્ક્ત સવચિ (પૂિશ એવર્ર્ા) દ્િારા કરિામા ંઆિી હતી, જ્ર્ારે ચીનનાં પ્રવતવનવિમંડળની આગેિાની 
ચીનના ંવિદેસ મંત્રાલર્નાં સીમા અને સમુદ્રી બાબતોનાં વિભાગનાં મહા વનદેર્ક દ્િારા કરિામા ંઆિી હતી. 
 

2. બન્ને પક્ષોએ વિર્ેષ રીતે પૂર્વિર્ દલાખમા ંભારક-ચીન સીમા ક્ષેત્રોમા ં વિકસતી પરરવથિવતઓની વિગતિાર 
ચચાશ કરી હતી. જાનહાવનઓમાં પરરણમેલા 15 જૂનના ંરોજ ગલિાન િેલીમાં િરે્લી હહસક અિડામણ સવહત 
પૂર્વિર્ લદાખમા ંતાજેતરમા ંવિકસેલી પરરવથિવતઓ પર ભારતીર્ પક્ષે હચતાઓ જણાિી હતી. આ સંદભશમા,ં તે 
બાબત પર ભાર મૂકિામાં આવ્ર્ો હતો કે બન્ને પક્ષોએ િાથતવિક વનરં્ત્રણ રેખાનો ચૂથત રીતે આદર કરિો 
જોઇએ અને પાલન કરિું જોઇએ. 
 

3. બન્ને પક્ષોએ ગત સપ્તાહ વિદેર્ મંત્રી અને ચીનના ંથટેટ કાઉવન્સલર અને વિદેર્ મંત્રી મહામવહમ િાંગ ર્ી 
િચ્ચે િરે્લી િાતચીત ર્ાદ કરી હતી અને પુનઃપુવિ કરી હતી કે બન્ને પક્ષોએ 6 જૂનનાં રોજ સીવનર્ર 
કમાન્ડરો િચ્ચે િરે્લી સૈવનકો પાછા ખેંચી લેિાની અને તણાિ ઘટાડિાની સમજૂવતનું વનષ્ઠાપૂિશક અમલીકરણ 
કરિું જોઇએ. બન્ને પ્રવતવનવિમંડળો સંમત િર્ા હતા કે વદ્િપક્ષીર્ સમજૂવતઓ અને પ્રોટોકોલનાં અનુપાલનમાં 
ત્િરરત રીતે આ સમજૂવતનું અમલીકરણ કરિાિી સીમા ક્ષેત્રોમા ંર્ાંવત અને સુલેહ સુવનવચચત કરિામા ંઅને બન્ને 
દેર્ો િચ્ચે બૃહદ સંબંિનાં વિકાસમાં મદદ કરર્.ે આ સંદભશમાં, તેઓએ 22 જૂનના ં રોજ ર્ોજિામા ંઆિેલી 
સીવનર્ર કમાન્ડરોની વદ્િવતર્ બેઠકમા ંિરે્લી ચચાશઓની પણ નોંિ લીિી હતી. 
 

4. બન્ને પક્ષો પ્રિતશમાન પરરવથિવતનું ર્ાંવતપૂણશ વનરાકરણ લાિિા WMCC નાં ફે્રમિકશ અંતગશત રાજદ્િારી અને 
વમવલટ્રી થતર અમે બન્ને પર િાતચીત જાળિી રાખિા પણ સંમત િર્ા હતા. 
 

નિી રદલ્હી 
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