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ଭାରତ-ଚୀନ ସୀମା ମାମଲା ଉପରର ବିଚାର ବିମର୍ଷ ଏବଂ ସମନୱୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯଷୟକାରିଣୀ ବୟବସ୍ଥାର
ବିଂଶତମ ରବୈଠକ
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ଭାରତ-ଚୀନ ସୀମା ମାମଲା ଉପରର ବିଚାର ବିମର୍ଷ ଏବଂ ସମନୱୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯଷୟକାରିଣୀ ବୟବସ୍ଥା ବା ଡବଲଏମସି
ସର
ି ବିଂଶତମ
ୁ
ରବୈଠକ 18 ଡିରସମୱର 2020 ରର ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ର ାଇର୍ଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନଧ
ି ୀ ଦଳର ରନତୃ ତ୍ୱ ରବୈରଦଶିକ ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ର୍ଯୁଗ୍ମ
ସଚିବ (ପୂବଷ ଏସିଆ) ରନଇଥିବା ରବରଳ ଚୀନ ପ୍ରତିନଧ
ି ୀ ଦଳର ରନତୃ ତ୍ୱ ରବୈରଦଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୀମା ଓ ମ ାସାଗ୍ରୀୟ ବୟାପାର
ବିଭାଗ୍ର ମ ାନିରଦଷଶକ ରନଇଥିରଲ।
30 ରସରପେମର
ୱ 2020 ରର ଡବଲଏମସି
ସର
ି ରଶର୍ ପର୍ଯଷୟାୟ ରବୈଠକ ପରଠାରୁ ଭାରତ-ଚୀନ ସୀମା ଅଞ୍ଚଳରର ଏଲଏସି ବା ବାସ୍ତବିକ
ୁ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରରଖାକୁ ରନଇ ଉପୁଜଥି
ି ବା ପରିସ୍ଥିତର
ି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିରଲ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସ ମତ ର ାଇଥିରଲରର୍ଯ ବରିଷ୍ଠ ରନତାଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା ଦିଆର୍ଯାଇଥିବା ମାଗ୍ଷଦଶଷନ ଏବଂ ଦୁ ଇ ରବୈରଦଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନଧି
ି ଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ର ାଇଥିବା ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଭିତ୍ତି କରି
ରସମାରନ ର୍ଯ଼ଥାଶୀଘ୍ର ପଶ୍ଚି ମ ରକ୍ଷତ୍ରରର ଥିବା ବାସ୍ତବିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରରଖାର ସମସ୍ତ ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥଳରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଷ ଭାରବ ରସୈନୟ ପ୍ରତୟାବତ୍ତଷନ
ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବା ଦିଗ୍ରର କାର୍ଯଷୟ ଜାରି ରଖିରବ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଉରେଖ କରିଛନ୍ତିରର୍ଯ 12 ଅରକୋବର ଏବଂ 6 ନରଭମୱର 2020 ରର ଅନୁ ଷ୍ଠିତ
ର୍ଯଥାକ୍ରରମ ସପ୍ତମ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯଷୟାୟ ବରିଷ୍ଠ କମାଣ୍ଡର ସ୍ତରୀୟ ରବୈଠକରର ଏ ି ବିର୍ୟରର ଗ୍ଭୀର ଆରଲାଚନା ର ାଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ି
ଆରଲାଚନା ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତରି ର ସ୍ଥିରତା ଆଣିବାରର ମଧ୍ୟ ସ ାୟକ ର ାଇଥିଲା।
କୂ ଟରନୈତକ
ି ଏବଂ ସାମରିକ ସ୍ତରରର ବିଚାର ବିମର୍ଷ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସ ମତ ର ାଇଥିରଲ। ରସମାରନ ସ ମତ ର ାଇଥିରଲରର୍ଯ
ପରବତ୍ତଷୀ (ନବମ) ପର୍ଯଷୟାୟ ବରିଷ୍ଠ କମାଣ୍ଡର ସ୍ତରୀୟ ରବୈଠକ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ର ବା ଉଚିତ ର୍ଯା ା ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତିନାମା
ଏବଂ ଆଦଶଷ ସଂ ତ
ି ା ଅନୁ ର୍ଯାୟୀ ବାସ୍ତବିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରରଖାରୁ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ରସୈନୟ ପ୍ରତୟାବତ୍ତଷନ କରିବା ଦିଗ୍ରର କାର୍ଯଷୟ କରିପାରିରବ
ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରେରାଇ ଆଣିରବ।
ନୂ ଆଦିେୀ
ଡିରସମୱର 18, 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.

