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భారత ిలవీటఇ ోలరాతతాటటప ురఇదరలరస ానైా-
 కిఇఅారఇఅ ోలర్లైఅస కిఇిఇై ీఇటరఖరసటస ోరఇాాాాటోన

ులోతరై ోలరతఇైఇిఇ 
ుెోలలెతబరల 01, 2020 

 

భారత-ానైా ురఇదరలరస ోలరాతతాటటప ిలవీట జరఇిఇై ోరఇాాాాటోన 

ీఇటరఖరసటస కిఇిఇై ోలర్లైఅస ోలరతఇులోతరైిా, ీఇరరుాతి ాతతలరఇతలీ ్ాఖ 

ోలరతఇైఇిఇ ్లరవ కైసరాిల ్లరవీాులతీ ిటా కైలైారస 

 

భారత-ానైా ురఇదరలరసటప ఏరలోిఇై ోరఇులథఇతఇైఇ ోరఇషలఅరఇతాిాైఇఅఇ ిత 

ాూిస ైెటటసిా భారతరర్త ారఇయస ానైా రౌతలయ ారఇయస ునైఇఅ ాారలిాట 

రలీారా ైఇఘాితిా ైఇాిలైాన ఉైలైాయైలై ుతితఇ ీఇరఇతార. ితతఅసాసతరస 

ిరలరరస ీఇరర్ాతి ాతతలరసటస ారఇయస ిరలరరస ోలరతలయరఅ ోలరతఇైఇిసటస 

ోరఇులథఇతఇైఇ బాిలయతాయసతతిా ోరఇషలఅరఇతాాటైఇ కతివఅారాైఇఅఇ 

ీాలాఇైలలటస, ిరసీనోసటా ఎటాతలఇ రెాలాిొలలలర ారలయటస తవుసఅపఅూిరైఇ 

టరరా ీఇషయాటైస ోెతాసఅపీరలరైఇ ారఇయస రలీనోాఅలషఇఅ ఒోలోతరాట 

ోలరపలపఅాటల ోలరఅారత ్ాతతఇ ారఇయస ోలర్ాతతతైస ుసైఇ్లాతత ారయాటైఇ 

ిసరలతసారుసఅసైలైారస. 

 

కయఇతర, ానైా ోఅలషత ఈ కీిాదైైస ఉటలటతఘఇతాఇ, ోాతిపతిల ురులుస 

యొఅలఅ రఅలషా తవర ోలరాతతతటప యథాతథ ులథఇతఇైఇ ాారలార 

ోలరయతలైతటప    ఆిులలస 29 ారఇయస 30 కరలిరాతలరఇై రెాలాిొలలలర 

ునైఇఅ ీఇైలయాుాటఅస ోాటలోిఇతరఇ. భారత ునైలయత ైఇైలై ాెోలోఇైలలటసిా, 

ఈ రెాలాిొలలలర ారలయటఅస భారత ోఅలషత ులోతరఇతాఇ, ాై ోలరయపజైాటైస 

ోరఇరఅలషఇతాిాైఇఅఇ ారఇయస ోలరారర్ఇఅ ుాిలరతైస అాోాిలాైఇఅఇ LAC ీెతల 

తిఇై రఅలషా ారలయటస తవుసఅసతరఇ. ిరఇయసిాఅ, ైఇైలై ఆిులలస 31 ై, ిరసోఅలషాట 

ిలరౌతిల అాాతిరలటస ోరఇులథఇతఇైఇ ారఇతత తవీలరతరత అాఅసతిా ారలాటస 

జరసోసతసైలైోలోలఇఅవ, ానైా రళాటస ాళలళవ రెాలాిొలలలర ారలయటఅస 

ోాటలోిలిాయఇ. ుఅాటతటప భారతోఅలషత తవుసఅసైలై రఅలషాాతలాఅ ారలయట 

అారాతిా,  యథాతథ ులథఇతఇైఇ ఏఅోఅలషతిా ాారలాిాైఇఅఇ ారుఇై 

ోలరయతలైాటైస ైఇరపిఇతాిటఇిఇతరఇ . 

 



ఈ ఏిారఇ ఆరతభత ైసతిఇ LAC ీెతల ానైా ీనోస ీారస ారోిసతసైలై ారలయటస 

ారఇయస ోలరీరలతై ురఇదరలరసటప ్ాతతఇ ారఇయస ోలర్ాతతతైస ుసైఇ్లాఇతత 

ారయిైఇఅఇ ిరస రర్ాట ాిలయ ారయబిఇై రలీనోాఅలషఇఅ ఒోలోతరాటస ారఇయస 

ోలరపలపఅాటల టైస ులోషలలతిా ఉటలటతఘఇులతపతరఇ. ిలసీతలఇ ారలయటస 

ిరలరరస ీఇరర్ాతి ాతతలరసటస ారఇయస ోలరతలయరఅ ోలరతఇైఇిసట ాిలయ ఉైలై 

కీిాదైటైస అూిా ోూరలతఇిా ీఇులారఇులతసైలైాయఇ. 

 

రౌతలయ ారఇయస ునైఇఅ ాారలిాట రలీారా ానైా ోఅలషతతప ిలవీటఇ 

రెాలాిొలలలర ారఇయస రూఅసిస ారలయట ీఇషయాైలైఇ ారాస ఎతలతఇాూోాాస  

ారఇయస కటాతలఇ రెాలాిొలలలర ారలయటైస ారయఅసతిా ీారఇ ురఇదరలరస 

రళాటైస దెాలారఇతాాైఇ ారఇయస ైఇయతతలరఇతాాైఇ ీారఇైఇ అపరారస. 

 

ోా్లాాతలయ రతితటప LAC ీెతల ఉైలై కైలైఇ ుాులయటైస ్ాతతఇయసత 

ుతభాషాట రలీారా ోరఇషలఅరఇతాిాైఇఅఇ భారత ోఅలషత ిలలలఇిా అలలలసబిఇ 

ఉతరఇ. ఈ ుతరరలభతటప, ానైా ీనోస కతతఅసాసతరస ారరసఅసైలై కీిాదైఅస 

దృరయోూరలీఅతిా అలలలసబిఇ ఉతిాటైఇ, ోరఇులథఇతఇైఇ ోరఇషలఅరఇతాిాైఇఅఇ 

ారఇయస ురఇదరలరస ోలరాతతాటలటప ్ాతతఇ ారఇయస ోలర్ాతతతైస 

ోసైరసరలిరఇతాిాైఇఅఇ భారతరర్తతప ాైఃోూరలీఅతిా ోైఇారయాటైఇ ారాస 

ఆ్ఇులతసైలైాాస. 

 

అలరొతలత ఢఇటలటవ 

ుెోలలెతబరల 01, 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. 

 


