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 ویں52 کی چین سرحدی امور پر مشاورت اور رابطہ کیلئے ورکنگ میکانزم -بھارت 

 میٹنگ

 2222 ،اکتوبر 41

کی  (ڈبلیو ایم سی سی)ورکنگ میکانزم  کیلئےچین سرحدی امور پر مشاورت اور رابطے  -بھارت

کو منعقد ہوئی۔ ہندوستانی وفد کی قیادت وزارت خارجہ کے ایڈیشنل  2222، اکتوبر 41ویں میٹنگ 22

نے کی، جبکہ چینی وفد کی قیادت چینی وزارت خارجہ کے ما تحت  (مشرقی ایشیاء)سکریٹری 

 نے کی۔باؤنڈری اور سمندری امور شعبہ کے ڈائریکٹر جنرل 

 کنٹرول ایکچوئل آف الئن میں سیکٹر مغربی کے عالقوں سرحدی چین -ہندوستان نے فریقوں دونوں. 2

 کو پیشرفت کی بعد کے میٹنگ آخری کی سی سی ایم ڈبلیو میں 2222 مئی۔ لیا جائزہ کا صورتحال پر

 کا ہٹنے پیجھے میں عالقے کے( 42 -پی پی) اسپرنگس ہاٹ -گوگرہ نے انہوں ہوئے، کرتے یاد

 سے طریقے شدہ تصدیق اور مربوط وار، مرحلہ درمیان کے 2222 ستمبر 42-8 جو کیا خیرمقدم

 ریاستی چینی اور خارجہ وزیربھارتی  اقدامات یہ کہ کیا نوٹ انہوں نے اس بات کو ۔تھا گیا دیا انجام

 بالی میں 2222 جوالئی جس میں ہیں، کرتے عکاسی کی مفاہمت درمیان کے خارجہ وزیر اور کونسلر

 میں ہونے والی مفاہمت کی عکاسی کرتے ہیں۔ میٹنگ حالیہ کی ان میں

 اور سفارتی لیے کے کرنے حل جلد از جلد کو مسائل ماندہ باقی پر سی اے ایل نے فریقوں دونوں. 3

 کے بحالی کی معمول میں تعلقات طرفہ دو تاکہ کیا اتفاق پر رکھنے جاری چیت بات سے ذرائع فوجی

 ۔سکیں جا کیے پیدا حاالت لیے

 ماندہ باقی پر سی اے ایل میں سیکٹر مغربی مطابق کے پروٹوکول اور معاہدوں دوطرفہ موجودہ. 1

 41) اگال کا میٹنگ کی کمانڈرز سینئر نے انہوں لیے، کے کرنے حاصل کو مقصد کے حل کے مسائل

 ۔کیا اتفاق پر کرنے منعقد جلد دور( واں

 دہلی نئی

 5255 اکتوبر، 41

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. 


