
21st Meeting of the Working Mechanism for 

Consultation & Coordination on India-China Border 

Affairs 
March 12, 2021 

  

ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସୀମା ମାମଲା ଉପରର ବଚିାର ବମିର୍ଷ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ୱାର୍କଂ 
ରମର୍ାନ୍ଜିମିର 21 ତମ ରବୈଠର୍ 
ମାର୍ଚ୍ଷ 12, 2021 
 
1. ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସୀମା ମାମଲା (ଡବ୍ଲଏୁମସସି)ି ଉପରର ବ୍ଚିାର ବ୍ମିର୍ଷ ଏବ୍ଂ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ୱାର୍କଂ ରମର୍ାନ୍ଜିମିର 21ତମ ରବ୍ୈଠର୍ 

12 ମାର୍ଚ୍ଷ 2021 ରର ଅନୁ୍ଷ୍ଠିତ ର ାଇଯାଇଛ।ି ଭାରତୀୟ ପ୍ରତନି୍ଧିୀ ଦଳର ରନ୍ତୃତ୍ୱ ରବ୍ୈରଦଶରି୍ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅତରିକି୍ତ 
ସଚବି୍ (ପୂବ୍ଷ ଏସଆି) ରନ୍ଇଥିରଲ। ଚୀନ୍ ରବ୍ୈରଦଶରି୍ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୀମା ଓ ମ ାସାଗର ବ୍ଭିାଗର ମ ାନ୍ରିଦଷଶର୍ ଚୀନ୍ 
ପ୍ରତନି୍ଧିୀ ଦଳର ରନ୍ତୃତ୍ୱ ରନ୍ଇଥିରଲ। 
 

2. ପଶି୍ଚମ ରକ୍ଷତ୍ରର ବ୍ାସ୍ତବ୍ରି୍ ନ୍ୟିନ୍ତ୍ରଣ ରରଖା (ଏଲଏସ)ି ନ୍ରି୍ଟରର ସ୍ଥିତରି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସମୀକ୍ଷା ର୍ରଥିିରଲ ଏବ୍ଂ ରସଠାର୍ାର ଅନ୍ୟ 
ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରର ଗଭୀର ଆରଲାଚନ୍ା ର୍ରଥିିରଲ। ରସମାରନ୍ ସ ମତ ର ାଇଥିରଲ ରଯ ପାରଙ୍ଗାଙ୍ଗ ହ୍ରଦର ଉତ୍ତର ଏବ୍ଂ ଦକି୍ଷଣ ପାର୍ଶ୍ଷରର 
ରସୈନ୍ୟ ପ୍ରତୟା ାର ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ୍ ଅବ୍ଶଷି୍ଟ ସମସୟାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ୍ ଦଗିରର ର୍ାଯଷୟ ର୍ରବି୍ା ପାଇଁ ସ ାୟ ର ାଇଛ।ି ରସମାରନ୍ 
ସ ମତ ର ାଇଥିରଲ ରଯ ଗତ ବ୍ର୍ଷ ରସରପେମୱରରର ମରକାଠାରର ଦୁଇ ରବ୍ୈରଦଶରି୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ର ାଇଥିବ୍ା ଚୁକି୍ତନ୍ାମା ତଥା ଗତ 
ମାସରର ର ାନ୍ ଜରଆିରର ର ାଇଥିବ୍ା ବ୍ାତ୍ତଷାଳାପ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଜାର ିର ଥିିବ୍ା ର୍ାଯଷୟରୁ୍ ମାଗଷଦଶଷନ୍ ରଦବ୍। ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ବ୍ବି୍ାଦୀୟ 
ସ୍ଥାନ୍ରୁ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଷ ଭାବ୍ରର ରସୈନ୍ୟ ପ୍ରତୟା ାର ପାଇଁ ପାରସ୍ପରରି୍ ଗ୍ର ଣୀୟ ସମାଧାନ୍ରର ପ ଞ୍ଚବି୍ା ପାଇଁ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ରସମାନ୍ଙ୍କର 
ଆରଲାଚନ୍ା ଜାର ି ରଖିବ୍ା ଉଚତି୍। ଏ ା ଦ୍ୱାରା ସୀମା ଅଞ୍ଚଳରର ବ୍ୟାପର୍ ରସୈନ୍ୟ ପ୍ରତୟା ାର ଏବ୍ଂ ଶାନ୍ତ ି ଏବ୍ଂ ସ୍ଥରିତା ର ରାଇ 
ଆଣିବ୍ାରର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ର୍ାଯଷୟ ର୍ରବି୍ାରୁ୍ ସକ୍ଷମ ର ରବ୍। ରସମାରନ୍ ମଧ୍ୟ ସ ମତ ର ାଇଥିରଲ ରଯ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଭୂମି ସ୍ତରରର ସ୍ଥିରତା 
ବ୍ଜାୟ ରଖିବ୍ା ସ ତି ରର୍ୌଣସ ିଅଘଟଣରୁ୍ ରରାର୍ବି୍ା ପାଇଁ ର୍ାଯଷୟ ଜାର ିରଖିବ୍ା ଉଚତି୍। 

 
3. ଉଭୟ ରୂ୍ଟରନ୍ୈତରି୍ ଏବ୍ଂ ସାମରରି୍ ଚୟାରନ୍ଲ ମାଧ୍ୟମରର ଘନ୍ଷି୍ଠ ରଯାଗାରଯାଗ ଏବ୍ଂ ର୍ଥାବ୍ାତ୍ତଷା ଜାର ିରଖିବ୍ାରୁ୍ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସ ମତ 

ର ାଇଥିରଲ। ଏ  ି ପରରିପ୍ରକ୍ଷୀରର ରସମାରନ୍ ବ୍ରଷି୍ଠ ର୍ମାଣ୍ଡରସ୍ତରୀୟ ରବ୍ୈଠର୍ର ଏର୍ାଦଶ ପଯଷୟାୟରୁ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରୟାଜନ୍ ର୍ରବି୍ାରୁ୍ 
ରାଜ ିର ାଇଥିରଲ ଯା ା ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଅବ୍ଶଷି୍ଟ ବ୍ବି୍ାଦୀୟ ସ୍ଥାନ୍ରୁ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଷ ଭାବ୍ରର ରସୈନ୍ୟ ପ୍ରତୟା ାର ପାଇଁ ର୍ାଯଷୟ ର୍ରପିାରରିବ୍। 

 
ନୂ୍ଆଦଲି୍ଲୀ 
ମାର୍ଚ୍ଷ 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. 


