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ભારત-ચીન સરહદી બાબતો અંગે વાટાઘાટ અને સંકલન માટે
વર્કિંગ મમકેમનઝમની 21મી બેઠક
માર્ચ 12, 2021
1. ભારત-ર્ીન સરહદી બાબતે વાટાઘાટ અને સંકલન માટે ના વર્કિંગ મમકેમનઝમ (ડબલ્યુએમસીસી)ની
12 માર્ચ 2021ના રોજ 21મી બેઠક યોજાઈ હતી. ભારતીય પ્રમતમનમિમંડળનુ ં નેત ૃત્વ મવદે શ
મંત્રાલયના અમિક સચર્વ (પ ૂવચ એમશયા) દ્વારા કરવામાં આવયુ ં હત.ું ર્ીનના પ્રમતમનમિમંડળનુ ં
નેત ૃત્વ ર્ાઇનીઝ મવદે શ મંત્રાલયના બાઉન્ડ્રી એન્ડ્ડ ઓશમનક ર્ડપાટચ મેન્ડ્ટના ર્ડરે ક્ટર જનરલ દ્વારા
કરવામાં આવયુ ં હત.ું
2.

બંને પક્ષોએ પમિમ સેક્ટરમાં વાસ્તમવક મનયંત્રણ રે ખા (એલએસી) પર પર્રસ્સ્િમતની સમીક્ષા કરી
હતી તિા પમિમ સેક્ટરમાં એલએસી પર વણઉકેલાયેલા મુદ્દાઓ પર ઉંડાણપ ૂવચક ર્ર્ાચ કરી હતી.
તેઓ એ બાબતે સહમત િયા હતા કે પેનગોંગ તળાવના ઉત્તર અને દચક્ષણ ર્કનારે િી પાછા
હટવાની પ્રર્િયા પ ૂણચ િાય તે બંને પક્ષો માટે વણઉકેલાયેલા મુદ્દાનો ઉકેલ લાવવાનો સારો આિાર
રહેશે. તેઓ એ બાબતે સહમત િયા કે ગયા વર્ષે સપ્ટેમ્બરમાં મોસ્કો ખાતે બંને મવદે શ મંત્રીઓ
વચ્ર્ે જે કરાર િયા હતા તિા તાજેતરમાં ગયા મર્હને તેમની વચ્ર્ે ફોન પર વાતર્ીત િઈ તે
બંને પક્ષ માટે માગચદશચક બની રહેવી જોઈએ. બંને પક્ષોએ ઘર્ષચણના મવસ્તારોમાંિી શક્ય એટલી
વહેલી તકે સંપ ૂણચપણે બહાર નીકળવા માટે પરસ્પર સ્વીકાયચ ઉકેલ માટે વાતર્ીત ર્ાલુ રાખવી
જોઈએ. તેનાિી બંને પક્ષો આ મવસ્તારમાં બંને પક્ષ દળોને પાછા ખેંર્વા અને સરહદી મવસ્તારોમાં
પુનઃશાંમત સ્િાપવાની ર્દશામાં કામ કરી શકશે. તેઓ એ બાબતે પણ સહમત િયા હતા કે
વર્ગાળામાં બંને પક્ષ પાયાના સ્તરે સ્સ્િરતા જાળવવાનુ ં ર્ાલુ રાખશે અને કોઈ પણ અમનચ્છમનય
ઘટનાને અટકાવશે.

3. બંને પક્ષ રાજદ્વારી અને સૈન્ડ્ય માગચ દ્વારા મનકટતાપ ૂવચક સંવાદ અને વાતર્ીત ર્ાલુ રાખવા માટે
સહમત િયા હતા. આ અંગે તેમણે વહેલી તકે મસમનયર કમાન્ડ્ડસચની બેઠકનો 11મો રાઉન્ડ્ડ યોજવા

સહમતી દશાચવી હતી જેિી બંને પક્ષો બાકીના ઘર્ષચણ મવસ્તારોમાંિી સંપ ૂણચપણે બહાર નીકળવાની
ર્દશામાં કામ કરી શકે.
નવી ર્દલ્હી
માચચ 12, 2021

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.

