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ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹਦੱ ਦ ੇਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵ ਚੱ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰ ੇਮੀਡੀਆ ਦ ੇਸ ਾਲਾਾਂ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ 

ਬੁਲਾਰ ੇ ੱਲੋਂ  ਜ ਾਬ 

16 ਜੂਨ, 2020 
 
ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹਦੱ ਦ ੇਪੱਛਮੀ ਖਤੇਰ ਵ ਚੱ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰ ੇਮੀਡੀਆ ਦ ੇਸ ਾਲਾਾਂ ਦਾ ਜ ਾਬ ਵਦਿੰਦ ੇਹਏੋ ਅਵਿਕਾਰਤ ਬਲੁਾਰ ੇਸ਼੍ਰੀ 

ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਾਸਤ  ਨੇ ਵਕਹਾ, 

 

“ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੈਨਲਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਅਿੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਡੀ -ਐਸਕੇਲੇਸ਼੍ਨ 

ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 

 

6 ਜੂਨ, 2020 ਨੂਿੰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਾਂਡਰਾਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਡੀ-ਐਸਕੇਲੇਸ਼੍ਨ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਉੱਤ ੇ ਸਵਹਮਤੀ 

ਪਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਮਾਾਂਡਰਾਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਿਰੀ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸਵਹਮਤੀ ਨੂਿੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਬੈਠਕਾਾਂ 

ਕੀਤੀਆਾਂ। 
 

ਸਾਨੂਿੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵਕ ਇਹ ਕਿੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾ ੇਗਾ, ਪਰਿੰਤੂ ਚੀਨੀ ਪੱਖ ਗਲ ਾਨ ਘਾਟੀ ਅਿੰਦਰ ਅਸਲ ਕਿੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ 

(LAC) ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਹਮਤੀ ਤੋਂ ਵਪਛ ੇਹਟ ਵਗਆ। 
 

15 ਜੂਨ, 2020 ਦੀ ਦੇਰ ਸ਼੍ਾਮ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂਿੰ ਚੀਨੀ ਪੱਖ  ਲੋਂ  ਹਾਲਾਤ ਨੂਿੰ ਇੱਕਤਰਫਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼੍ਸ਼੍ ਦੇ ਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ ਵਹਿੰਸਕ 

ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਾਾਂ ਵਿਰਾਾਂ ਨੂਿੰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਵਪਆ, ਵਜਸ ਤੋਂ ਬਵਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਚੀਨੀ ਪੱਖ 

ਉੱਚ ਪੱਿਰੀ ਸਮਝੌਤ ੇਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ। 

 

ਸਰਹੱਦੀ ਪਰਬਿੰਿਨ ਪਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਿੰਮੇ ਾਰ ਨਜ਼ਰੀਆਏ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਬਾਰ ੇਬਹੁਤ ਸਪਸ਼੍ਟ ਹ ੈਵਕ ਇਸ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ 

ਗਤੀਵ ਿੀਆਾਂ ਹਮੇਸ਼੍ਾ ਅਸਲ ਕਿੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਡ ਵ ੱਚ ਹੁਿੰਦੀਆਾਂ ਹਨ. ਇਸ ੇਵ ਹਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ 

 ੀ ਕਰਦ ੇਹਾਾਂ। 
 

ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਵਕਆਾਂ ਵ ਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਾਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਤਭੇਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵ ਚ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ 

ਯਕੀਨ ਹ.ੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖਿੰਡਤਾ ਨੂਿੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਪਰਤੀ  ੀ  ਚਨਬੱਿ ਹਾਾਂ। ” 

 

ਨ ੀਂ ਵਦੱਲੀ 

16 ਜੂਨ, 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. 
 


