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ଭାରତ- ଚୀନ ସୀମା ମାମଲାରର ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ସମନବୟ ପାଇଁ କାର୍ଯଶୟ ପ୍ରଣାଳୀର 15ର୍
ରବୈଠକ
ଜୁ ନ୍ 24, 2020
ଭାରତ-ଚୀନ ସୀମା ମାମଲାରର ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ସମନବୟ ପାଇଁ କାର୍ଯଶୟ ପ୍ରଣାଳୀ (WMCC) ର 15ର୍ ରବୈଠକ 24 ଜୁ ନ୍
2020 ରର ଭିଡଓ
ି କନ୍ଫରରନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରର ଆରୟାଜିତ କରାର୍ଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନଧି
ି ମଣ୍ଡଳର ରନତୃ ତବ ର୍ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ (ପୂବଶ
ଏସିଆ) କରିଛନ୍ତି, ରର୍ଯରତରବରଳ କି ବିରେର୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୀମା ଏବଂ ମହାସାଗ୍ରୀୟ ମାମଲାର ବିଭାଗ୍ର ମହାନିରଦଶର୍କ
ଚିନ୍ ପ୍ରତିନଧି
ି ମଣ୍ଡଳର ରନତୃ ତବ ରନଇଥିରଲ।
2. ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଭାରତ ଚିନ ସୀମା ରକ୍ଷତ୍ରରର ବିରର୍ଷ ଭାବରର ପୂବଶ ଲୋଖରର ସ୍ଥିତି ଉପରର ବିସ୍ତୃତ ବିଚାର ବିମଷଶ କରଲ।
ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷ 15 ଜୁ ନରର ଗ୍ଲବନ ଘାଟି ରକ୍ଷତ୍ରରର ହିଂସାତ୍ମକ ଘର୍ଯଣା ସହିତ ପୂବଶ ଲୋଖର ଘଟଣାକ୍ରମ ବିଷୟରର ନିଜର
ଚିନ୍ତା ସମ୍ପକଶରର ଚୀନକୁ ଅବଗ୍ତ କରାଇରଲ। ଏହି ବିଷୟ ଉପରର ରଜାର େିଆଗ୍ଲା ରର୍ଯ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ବାସ୍ତବିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ରରଖାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଶ ଭାବରର ସମ୍ମାନ କରିବା ଆବର୍ୟକ।
3. ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଗ୍ତ ସପ୍ତାହରର ବିରେର୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଚିନର ବିରେର୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାମହିମ ୱାଙ୍ଗ ୱି ଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ରହାଇଥିବା
ଆରଲାଚନାର ଉରେଖ କରଲ। ରସ ପୁଣି ଥରର ସବୀକାର କରଲ ରର୍ଯ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ 6 ଜୁ ନରର ବରିଷ୍ଠ କମାଣ୍ଡରମାନଙ୍କ
ରବୈଠକରର ଚାପକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରକୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରର େବନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ନକରିବା ପାଇଁ ରହାଇଥିବା
ସହମତିକୁ ୋୟୀତବ ସହକାରର ପାଳନ କରିରବ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏହି ବିଷୟରର ମଧ୍ୟ ସହମତ ଥିରଲ ରର୍ଯ ରସମାରନ ଏହି
ସହମତିକୁ ଖୁବ ର୍ୀଘ୍ର ଲାଗ୍ୁ କରିରବ। ଏହାକୁ େିବପାକ୍ଷୀୟ ରାଜିନାମା ତଥା କାର୍ଯଶୟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଉପର୍ଯୁକ୍ତ ଭାବରର କାର୍ଯଶୟକାରୀ
କରାର୍ଯିବ। ଏହାେବାରା ସୀମା ରକ୍ଷତ୍ରରର ର୍ାନ୍ତି ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ରହାଇପାରିବ। ରସମାରନ ଚଳିତ ମାସରର 22 ତାରିଖରର ବରିଷ୍ଠ
କମାଣ୍ଡରମାନଙ୍କର େିବତୀୟ ରବୈଠକ ବିଷୟରର ମଧ୍ୟ ଆରଲାଚନା କରଲ।
4. ଉଭୟ ପକ୍ଷ ବର୍ତ୍ଶମାନର ସ୍ଥିତକ
ି ୁ ର୍ାନ୍ତିପୂବଶକ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର ବିମଷଶ ଏବଂ ସମନବୟ ପାଇଁ WMCC ର
ସଂରଚନା ଅନୁ ରୂପ ଏବଂ ରାଜରନୈତକ
ି ତତା ରସନା ସ୍ତରରର ଆରଲାଚନା ଜାରି ରଖା ପାଇଁ ସହମତ ରହାଇଛନ୍ତି।
ନୂ ଆ େିେୀ
ଜୁ ନ୍ 24, 2020
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