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ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹਦੱੀ ਮਾਮਲਿਆ ਂਬਾਰ ੇਸਿਾਹ-ਮਸ਼ਵਰ ੇਅਤ ੇਤਾਿਮਿੇ ਿਈ ਕਾਰਜ ਤਤੰਰ ਦੀ 

19ਵੀਂ ਬੈਠਕ  

30 ਸਤੰਬਰ, 2020 

 
ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਮਲਿਆ ਂਬਾਰੇ ਸਿਾਹ-ਮਸ਼ਵਰ ੇਅਤੇ ਤਾਿਮੇਿ ਿਈ ਕਾਰਜ ਤੰਤਰ (WMCC) ਦੀ 19ਵੀਂ ਬੈਠਕ 30 

ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨ ੰ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਿੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਪ ਰਬ ਏਸ਼ੀਆ) ਨੇ ਕੀਤੀ। ਚੀਨੀ 
ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੀਨੀ ਲਵਦਸ਼ੇ ਮੰਤਰਾਿੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਵਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਿ ਨੇ ਕੀਤੀ। 
 

2. ਦੋਵਾ ਂਪੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾ ਂਲਵੱਚ ਅਸਿ ਕੰਟਰੋਿ ਰੇਖਾ (LAC) ਉੱਤੇ ਮੌਜ ਦਾ ਹਾਿਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 

20 ਅਗਸਤ, 2020 ਨ ੰ ਹੋਈ WMCC ਦੀ ਲਪਛਿੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਖੁਿੱ ਕੇ ਲਵਸਥਾਰ ਨਾਿ ਲਵਚਾਰ 

ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਦੋਹਾ ਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਲਵਚ ਦੋਵਾਂ ਰੱਲਖਆ ਮੰਤਰੀਆ ਂਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਲਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆ ਂਦਰਲਮਆਨ 

ਹੋਈਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨ ੰ ਮਹੱਤਵ ਲਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਾ ਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਕਹਾ ਲਕ LAC ਉੱਤ ੇਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸਾਰ ੇਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਡਸਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਨ  ੰ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਦੋਵਾਂ ਲਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆ ਂਦਰਲਮਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤ ੇਨ ੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਿ ਿਾਗ  ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

3. ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾ ਂਲਿਰਾਂ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨ ੰ ਹੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ 6ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਤੀਲਜਆ ਂਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੁਿਾਂਕਣ 

ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਾ ਂਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡਰਾ ਂਦੀ ਲਪਛਿੀ ਮੁਿਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝ ੇਪਰੈਸ ਲਬਆਨ ਅੰਦਰਿੇ ਕਦਮ ਿਾਗ  ਕਰਨ ਦੀ 

ਿੋੜ ’ਤੇ ਜੋਰ ਲਦੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗਿਤਫਲਹਮੀ ਤੋਂ ਬਲਚਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਪੱਿਰ ’ਤੇ ਸਲਥਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਰਸੰਗ 

ਲਵੱਚ ਦੋਵਾਂ ਲਿਰਾ ਂਨੇ ਸੰਵਾਦ ਨ ੰ ਮਜਬ ਤ ਕਰਨ, ਖਾਸਕਰ ਜਮੀਨੀ ਕਮਾਂਡਰਾ ਂਦਰਲਮਆਨ, ਦੀ ਿੋੜ ’ਤੇ ਜੋਰ ਲਦੱਤਾ। 
 

4. ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਕ ਟਨੀਲਤਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਪੱਿਰ 'ਤੇ ਨੇੜਿਾ ਲਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਉੱਤ ੇਸਲਹਮਤੀ ਪਰਗਟਾਈ. ਇਸ ਬਾਰ ੇ

ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਿ 'ਤੇ ਵੀ ਸਲਹਮਤੀ ਲਦੱਤੀ ਲਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਡਂਰਾ ਂਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਅਗਿਾ (ਸਤੱਵਾਂ) ਗੇੜ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੋਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਲਿਰ ਮੌਜ ਦਾ ਦੁਵੱਿੇ ਸਮਝੌਲਤਆ ਂਅਤੇ ਪਰੋਟੋਕੋਿਾਂ ਅਨੁਸਾਰ LAC ਉੱਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਪ ਰਨ ਲਡਸਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਿਈ 

ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਿ ਕਰ ਸਕਣ। 
 

ਨਵੀਂ ਲਦੱਿੀ 

30 ਸਤੰਬਰ, 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. 


