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ଭାରତ-ଚୀନ ମଧ୍ୟରର ତ୍ରର ାଦଶ ପର୍ଯୟ୍ା  କପସ୍୍ କମାଣ୍ଡରସ୍ତରୀ  ର ୈଠକ ଅନୁଷି୍ଠତ 

ଅରକଟା ର 11, 2021 

ଭାରତ-ଚୀନ ମଧ୍ୟରର ତ୍ରର ାଦଶ ପର୍୍ଯୟା  କପସ୍୍ କମାଣ୍ଡରସ୍ତରୀ  ର ୈଠକ 10 ଅରକଟା ର 2021 ରର ଚୁସଲୁ-ରମାଲର ା ସୀମା 

ନକିଟରର ଅନୁଷ୍ଠିତ ର ାଇର୍ଯାଇଛ।ି ଏ  ିର ୈଠକରର ପୂ  ୍ଲଦାଖରର  ାସ୍ତ କି ନ ିନ୍ତ୍ରଣ ରରଖା ନକିଟରର  ାକ ିସମସୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ 
ଉଭ  ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରର ଆରଲାଚନା କରାର୍ଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀ  ପକ୍ଷ ସଚୂାଇ ରଦଇଥିରଲ ରର୍ଯ ଚୀନ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ଚୁକି୍ତନାମାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କର ି

ର୍ଯଥାସି୍ଥତକୁି ପର ିର୍ତ୍ନ୍ କର ିାକୁ ଏକପାଖିଆ ପ୍ର ାସ କର ିା ଦ୍ୱାରା  ାସ୍ତ କି ନ ିନ୍ତ୍ରଣ ରରଖା ନକିଟରର ଏ  ିପରସି୍ଥିତ ିସୃଷ୍ଟି ର ାଇଥିଲା। 
ରତଣୁ ଚୀନ ପକ୍ଷ  ାକ ିଅଞ୍ଚଳରର ଉପରୁ୍ଯକ୍ତ ପଦରକ୍ଷପ ରନ ା ଆ ଶୟକ ର୍ଯା ା ଦ୍ୱାରା ପଶି୍ଚମ ରକ୍ଷତ୍ରରର  ାସ୍ତ କି ନ ିନ୍ତ୍ରଣ ରରଖା ନକିଟରର 
ଶାନ୍ତ ିଏ ଂ ସ୍ଥରିତା ରେରାଇ ଆଣରି  । ଏ ା ମଧ୍ୟ ଦୁଶାନର ଠାରର ସମ୍ପ୍ରତ ିର ାଇଥି ା ର ୈଠକରର ଦୁଇ ରଦଶର ର ୈରଦଶକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 
ଦ୍ୱାରା ଦଆିର୍ଯାଇଥି ା ମାର୍ଦ୍ଶ୍ନ ଅନୁର୍ଯା ୀ ର   ରର୍ଯଉଁଠାରର ଉଭ  ପକ୍ଷ  ାକ ିସମସୟାର ର୍ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କର ିା ଉଚତି ର ାଲି 
ସ ମତ ର ାଇଥିରଲ। ଅ ଶଷି୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରର ସମସୟାର ସମାଧାନ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସଂପକ୍ରର ଅଗ୍ରର୍ତ ିସ ଜ ର   ର ାଲି ଭାରତୀ  ପକ୍ଷ 

ର୍ୁରୁତ୍ୱାରରାପ କରଥିିରଲ। ଏ  ି ର ୈଠକରର ଭାରତୀ  ପକ୍ଷ ଅ ଶଷି୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରର ସମସୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ର୍ଠନମଳୂକ ପରାମଶ୍ 
ରଦଇଥିରଲ କନୁି୍ତ ଚୀନ ପକ୍ଷ ଏଥିରର ସ ମତ ର ାଇନଥିରଲ ଏ ଂ ରକୌଣସ ି ଆର୍କୁ  ଢ ିା ଭଳ ି ପ୍ରସ୍ତା  ମଧ୍ୟ ରଦଇପାରନିଥିରଲ। 
ଅ ଶଷି୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରର ସମସୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏ  ିର ୈଠକରୁ ରକୌଣସ ିେଳାେଳ ମଳିନିଥିଲା। 

ର୍ାରର୍ଯାର୍ ଜାର ିରଖି ା ଏ ଂ ଭୂମସି୍ତରରର ସି୍ଥରତା  ଜା  ରଖି ାକୁ ଉଭ  ପକ୍ଷ ସ ମତ ର ାଇଥିରଲ। ଆରମ ଆଶାକରୁଛୁ ରର୍ଯ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ 
ସମ୍ପକ୍ର ସାମଗି୍ରକ ଦୃଷି୍ଟରକାଣକୁ ଚୀନ ପକ୍ଷ ନଜରରର ରଖି ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ଚୁକି୍ତନାମା ଓ ରପ୍ରାରଟାକଲର୍ୁ କୁି ସମୂ୍ପର୍ଣ୍୍ରୂରପ ପାଳନ କର ି ଏ ଂ 
ଅ ଶଷି୍ଟ ସମସୟାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ଦରି୍ରର କାର୍୍ଯୟ କର ି। 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 
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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. 

 


