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ਸਾਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ - ਬਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤ ੇਚੀਨੀ ਬਿਦਸੇ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਿੈਠਕ (10 ਸਤੰਿਰ, 2020) 

10 ਸਤੰਿਰ, 2020 

 
ਭਾਰਤੀ ਬਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਬਹਮ ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ 10 ਸਤੰਿਰ ਨ ੰ ਮਾਸਕੋ ਬਿਚ ਹਈੋ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਬਹਕਾਰਤਾ ਸੰਗਠਨ (SCO) 

ਦੀ ਿੈਠਕ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਚੀਨੀ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਬਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਬਹਮ ਿੈਂਗ ਯੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਿਾਾਂ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ 

ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਾਂ ਬਿਚ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਿੰਧਾਾਂ ਿਾਰ ੇਖੁੱਲ ਕੇ, ਉਸਾਰ  ਬਿਚਾਰ ਿਟਾਾਂਦਰੇ 

ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹੇਠ ਬਦੱਤੀਆਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਹਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ: 

 

1. ਦੋਨਾਾਂ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਬਹਮਤੀ ਬਦੱਤੀ ਬਕ ਦੋਿਾਾਂ ਬਧਰਾਾਂ ਨ ੰ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਿੰਧਾਾਂ ਦਾ ਬਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਗ ਆਾਂ 

ਦਰਬਮਆਨ ਹੋਈ ਸਬਹਮਤੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ  ਹੈ, ਬਜਸ ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦਾਾਂ ਨ ੰ ਬਿਿਾਦ ਨਹੀਂ ਿਣਨ ਦੇਣਾ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
 

2. ਦੋਿੇਂ ਬਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਬਹਮਤ ਸਨ ਬਕ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਾਂ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਕਸੇ ਿੀ ਬਧਰ ਦੇ ਬਹੱਤ ਬਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। 
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਬਹਮਤੀ ਬਦੱਤੀ ਬਕ ਦੋਿਾਾਂ ਬਧਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਫੌਜਾਾਂ ਨ ੰ ਗੱਲਿਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ 

ਜਲਦੀ ਬਡਸਇੰਗੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਢੁਕਿਾਾਂ ਫ਼ਾਸਲਾ ਿਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

3. ਦੋਿਾਾਂ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਬਹਮਤੀ ਬਦੱਤੀ ਬਕ ਦੋਿੇਂ ਬਧਰ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਮਬਲਆਾਂ ਿਾਰੇ ਸਾਰ ੇਮੌਜ ਦਾ 

ਸਮਝੌਬਤਆਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਾਂ ਬਿਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਿਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਅਬਜਹੀ ਬਕਸੇ ਿੀ 

ਕਾਰਿਾਈ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਬਜਸ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਿਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

4. ਦੋਿਾਾਂ ਬਧਰਾਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਬਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਬਨਧੀ ਬਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਿਾਤ ਅਤੇ ਸੰਿਾਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਉੱਤ ੇ

ਸਬਹਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਿਚ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਿੀ ਸਬਹਮਤੀ ਬਦੱਤੀ ਬਕ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਮਬਲਆਾਂ ਿਾਰ ੇ

ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (WMCC) ਨ ੰ ਿੀ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਿੈਠਕਾਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ। 
 

5. ਦੋਨਾਾਂ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਸਬਹਮਤੀ ਬਦੱਤੀ ਬਕ ਬਜਉਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਦੇ ਹਨ, ਦੋਿਾਾਂ ਬਧਰਾਾਂ ਨ ੰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਾਂ ਬਿੱਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਾਂਤੀ 

ਿਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸਨ ੰ ਹੋਰ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿੇਂ ਭਰੋਸਾ ਬਸਰਜਣ ਉਪ੍ਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

ਮਾਸਕ ੋ

10 ਸਤੰਿਰ, 2020 

 

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. 
 


