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ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସୀମା ମାମଲା ଉପରର ବିଚାର ବିମର୍ଷ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ୱାର୍କଂ
ରମର୍ାନ୍ିଜମ
ି ର 21 ତମ ରବୈଠର୍
ମାର୍ଚ୍ଷ 12, 2021
1. ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସୀମା ମାମଲା (ଡବ୍ଲଏମସି
ସ)ି ଉପରର ବ୍ିଚାର ବ୍ିମର୍ଷ ଏବ୍ଂ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ୱାର୍କଂ ରମର୍ାନ୍ିଜମ
ି ର 21ତମ ରବ୍ୈଠର୍
ୁ
12 ମାର୍ଚ୍ଷ 2021 ରର ଅନ୍ୁ ଷ୍ଠିତ ର ାଇଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନ୍ଧ
ି ୀ ଦଳର ରନ୍ତୃ ତ୍ୱ ରବ୍ୈରଦଶିର୍ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅତିରକ୍ତ
ି
ସଚିବ୍ (ପୂବ୍ଷ ଏସିଆ) ରନ୍ଇଥିରଲ। ଚୀନ୍ ରବ୍ୈରଦଶିର୍ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୀମା ଓ ମ ାସାଗର ବ୍ିଭାଗର ମ ାନ୍ିରଦଷଶର୍ ଚୀନ୍
ପ୍ରତିନ୍ଧ
ି ୀ ଦଳର ରନ୍ତୃ ତ୍ୱ ରନ୍ଇଥିରଲ।
2. ପଶ୍ଚି ମ ରକ୍ଷତ୍ରର ବ୍ାସ୍ତବ୍ିର୍ ନ୍ିୟନ୍ତ୍ରଣ ରରଖା (ଏଲଏସି) ନ୍ିର୍ଟରର ସ୍ଥିତର
ି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସମୀକ୍ଷା ର୍ରିଥିରଲ ଏବ୍ଂ ରସଠାର୍ାର ଅନ୍ୟ
ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରର ଗଭୀର ଆରଲାଚନ୍ା ର୍ରିଥିରଲ। ରସମାରନ୍ ସ ମତ ର ାଇଥିରଲ ରଯ ପାରଙ୍ଗାଙ୍ଗ ହ୍ରଦର ଉତ୍ତର ଏବ୍ଂ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ଷରର
ରସୈନ୍ୟ ପ୍ରତୟା ାର ଉଭୟ ପକ୍ଷର୍ୁ ଅବ୍ଶିଷ୍ଟ ସମସୟାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ୍ ଦିଗରର ର୍ାଯଷୟ ର୍ରିବ୍ା ପାଇଁ ସ ାୟ ର ାଇଛି। ରସମାରନ୍
ସ ମତ ର ାଇଥିରଲ ରଯ ଗତ ବ୍ର୍ଷ ରସରପେମର
ୱ ରର ମରକାଠାରର ଦୁ ଇ ରବ୍ୈରଦଶିର୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ର ାଇଥିବ୍ା ଚୁକ୍ତିନ୍ାମା ତଥା ଗତ
ମାସରର ର ାନ୍ ଜରିଆରର ର ାଇଥିବ୍ା ବ୍ାତ୍ତଷାଳାପ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଜାରି ର ଥି
ି ବ୍ା ର୍ାଯଷୟର୍ୁ ମାଗଷଦଶଷନ୍ ରଦବ୍। ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ବ୍ିବ୍ାଦୀୟ
ସ୍ଥାନ୍ରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ଭାବ୍ରର ରସୈନ୍ୟ ପ୍ରତୟା ାର ପାଇଁ ପାରସ୍ପରିର୍ ଗ୍ର ଣୀୟ ସମାଧାନ୍ରର ପ ଞ୍ଚିବ୍ା ପାଇଁ ଦୁ ଇ ପକ୍ଷ ରସମାନ୍ଙ୍କର
ଆରଲାଚନ୍ା ଜାରି ରଖିବ୍ା ଉଚିତ୍। ଏ ା ଦ୍ୱାରା ସୀମା ଅଞ୍ଚଳରର ବ୍ୟାପର୍ ରସୈନ୍ୟ ପ୍ରତୟା ାର ଏବ୍ଂ ଶାନ୍ତି ଏବ୍ଂ ସ୍ଥିରତା ର ରାଇ
ଆଣିବ୍ାରର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ର୍ାଯଷୟ ର୍ରିବ୍ାର୍ୁ ସକ୍ଷମ ର ରବ୍। ରସମାରନ୍ ମଧ୍ୟ ସ ମତ ର ାଇଥିରଲ ରଯ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଭୂମି ସ୍ତରରର ସ୍ଥିରତା
ବ୍ଜାୟ ରଖିବ୍ା ସ ତ
ି ରର୍ୌଣସି ଅଘଟଣର୍ୁ ରରାର୍ିବ୍ା ପାଇଁ ର୍ାଯଷୟ ଜାରି ରଖିବ୍ା ଉଚିତ୍।
3. ଉଭୟ ର୍ୂ ଟରନ୍ୈତର୍
ି ଏବ୍ଂ ସାମରିର୍ ଚୟାରନ୍ଲ ମାଧ୍ୟମରର ଘନ୍ିଷ୍ଠ ରଯାଗାରଯାଗ ଏବ୍ଂ ର୍ଥାବ୍ାତ୍ତଷା ଜାରି ରଖିବ୍ାର୍ୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସ ମତ
ର ାଇଥିରଲ। ଏ ି ପରିରପ୍ରକ୍ଷୀରର ରସମାରନ୍ ବ୍ରିଷ୍ଠ ର୍ମାଣ୍ଡରସ୍ତରୀୟ ରବ୍ୈଠର୍ର ଏର୍ାଦଶ ପଯଷୟାୟର୍ୁ ଶୀଘ୍ର ଆରୟାଜନ୍ ର୍ରିବ୍ାର୍ୁ
ରାଜି ର ାଇଥିରଲ ଯା ା ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଅବ୍ଶିଷ୍ଟ ବ୍ିବ୍ାଦୀୟ ସ୍ଥାନ୍ରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ଭାବ୍ରର ରସୈନ୍ୟ ପ୍ରତୟା ାର ପାଇଁ ର୍ାଯଷୟ ର୍ରିପାରିରବ୍।
ନ୍ୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ
ମାର୍ଚ୍ଷ 12, 2021
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