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భారత్-చ ైనా సరిహద్దు  వ్యవ్హారాలప ై సంప్రద ంప్ులు మరియు 
సమన్వయానికి సంబంధ ంచి కారాయచరణ యంతార ంగం యొక్క 25వ్ 
సమావశేం 

అక్టో బర్ 14, 2022 

 

1. భారత్ –చ ైనా సరిహద్దు  వ్యవ్హారాలప ై సంప్రద ంప్ులు మరియు సమన్వయానిక్ి సంబంధ ంచి 
క్ారాయచరణ యంతరా ంగం (డబ్య ూఎంసీసీ) యొక్క 25వ్ సమావేశం 2022 అక్టో బర్ 14న్ జరిగింద . 
భారతీయ ప్రతినిధ  బ ందానిక్ి విదేశీ వ్యవ్హారాల మంతిరత్వ శాఖలోని జాయంట్ స క్రటరీ (త్ూరపు 
ఆసియా) సారథ్యం వ్హ ంచారప. చ ైనీస్ ప్రతినిధ  బ ందానిక్ి చ ైనా విదేశీ వ్యవ్హారాల మంతిరత్వ శాఖక్ు 
సంబంధ ంచిన్ సరిహద్దు  & ఓసియానిక్ అభివ్ ద ి  డ ైరెకో్ర్ జన్రల్ నేత్ త్వం వ్హ ంచారప. 
 
2. భారత్-చ ైనా సరిహద్దు  పరా ంతాలక్ు సంబంధ ంచి ల ైన్ ఆఫ్ యాక్ుువ్ల్ క్ంటరర ల్ (ఎల్ఏసీ) వ ంబడి 
న లక్ొన్న ప్రిసిితిని ఇరప ప్క్షాలు సమీక్షించాయ. 2022 మే న లలో జరిగిన్ గత్ డబ్య ూఎంసీసీ 
సమావేశం న్దంచి చోటుచేసదక్ున్న ప్రిణామాలన్ద గురపు చేసదక్ుంటూ, గోగరా -హాట్ సి్రంగ్స్ పరా ంత్ం (పీపీ-
15) న్దంచి 2022 స ప ోంబర్ 8-12 తేదీలోయ  ద్శల వారీగా, సమన్వయంతో క్ూడిన్ అలాగే నిరాి రించబడిన్ 
విధంగా బలగాలన్ద ఉప్సంహరించదక్టవ్డానిన వారప సావగతించారప. ఈ చరయలు అనేవి, భారత్ విదేశీ 
వ్యవ్హారాల మంతిర మరియు చ ైనా సటోట్ క్ౌని్లర్ & విదేశాంగ మంతిర మధయ ఇటీవ్ల 2022 జూల ైలో 
బాలీలో జరిగిన్ సమావేశంతో సహా, వారి మధయ క్ుద రిన్ అవ్గాహన్క్ు నిద్రశన్మని వారప పటరకకనానరప. 
 
3. ఎల్ఏసీ వ ంబడి సాధయమ ైన్ంత్ త్వరగా మిగిలిన్ సమసయలన్ద క్ూడా ప్రిష్కరించదక్టవ్డానిక్ి దౌత్య 
మరియు స ైనిక్ మారాా ల దావరా చరులన్ద క్ొన్సాగించేంద్దక్ు ఇరప ప్క్షాలు అంగీక్రించాయ, దీనివ్లయ  
ద ైవపాక్షిక్ సంబంధాలోయ  సాధారణ ప్రిసిిత్ులన్ద ప్ున్రపది్రించేంద్దక్ు మారాం సదగమం అవ్ుత్ుంద . 
 



4. ప్రసదు త్ ద ైవపాక్షిక్ సమావేశాలు మరియు పర ర టరక్ాల్్ క్ు అన్దగుణంగా, ప్శ్చుమ స క్ాో ర్ లోని ఎల్ఏసీ 
వ ంబడి మిగత్ సమసయలక్ు క్ూడా ప్రిష్ాకరానిన సాధ ంచాలన్న లక్ష్యంతో, త్ద్దప్రి విడత్ (17వ్) 
సీనియర్ క్మాండరయ సమావేశానిన వీల ైన్ంత్ త్వరగా నిరవహ ంచేంద్దక్ు వారప అంగీక్రించారప. 
 
న్యయఢిలీ్ల 
అకటో బర్ 14, 2022 
 
 
 
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. 


