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ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹਦੱੀ ਮਾਮਲਿਆ ਂਬਾਰ ੇਸਿਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤ ੇਤਾਿਮੇਿ ਕਾਰਜ ਤਤੰਰ ਦੀ 15ਵੀਂ 

ਬੈਠਕ  

24 ਜੂਨ, 2020 

 

1. ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਮਲਿਆ ਂਬਾਰੇ ਸਿਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਤਾਿਮੇਿ ਕਾਰਜ ਤੰਤਰ ਦੀ 15ਵੀਂ ਬੈਠਕ 24 ਜੂਨ, 2020 ਨੰੂ 

ਵੀਡੀਓ-ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ) ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਦਲਕ ਚੀਨੀ ਵਫਦ 

ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੀਨੀ ਲਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਿੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਮਿੇ ਲਵਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਿ ਨੇ ਕੀਤੀ। 

2. ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾ ਂਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀਆ ਂਘਟਨਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਿੱਦਾਖ ਦੇ ਹਾਿਾਤ ਬਾਰੇ 

ਲਵਸਥਾਰ ਨਾਿ ਲਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਿੱਦਾਖ ਲਵਚ ਹਾਿੀਆ ਘਟਨਾਵਾ ਂ'ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਚੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ, 

ਲਜੰਨਾ ਂਲਵੱਚ 15 ਜੂਨ ਨੰੂ ਗਿਵਾਨ ਵੈਿੀ ਖੇਤਰ ਲਵੱਚ ਹੋਏ ਲਹੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿ ਸਨ, ਲਜਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆਂ ਸਨ। 
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਲਵਚ ਇਸ ਗੱਿ 'ਤੇ ਜੋਰ ਲਦੱਤਾ ਲਗਆ ਲਕ ਦੋਨਾਂ ਲਧਰਾਂ ਨੰੂ ਸਖਤੀ ਨਾਿ ਅਸਿ ਕੰਟਰੋਿ ਰੇਖਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਇਸਦਾ 

ਪਾਿਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

3. ਦੋਨਾਂ ਲਧਰਾ ਂਨੇ ਲਪਛਿੇ ਹਫਤੇ ਹੋਈ ਲਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਿਰ ਅਤੇ ਲਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਲਹਮ ਵੈਂਗ ਯੀ ਲਵਚਕਾਰ 

ਹੋਈ ਗੱਿਬਾਤ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਿ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਲਕ ਦੋਨਾਂ ਲਧਰਾਂ ਨੰੂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡਰਾ ਂਦੀ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਬੈਠਕ 

ਲਵੱਚ ਲਡਸਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡੀ-ਐਸਕੇਿੇਸ਼ਨ ਬਾਰ ੇਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੰੂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਿ ਿਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਦੋਵਾ ਂਵਫਦਾਂ ਨੇ 

ਇਸ ਗੱਿ 'ਤੇ ਸਲਹਮਤੀ ਪਰਗਟਾਈ ਲਕ ਦੁਵੱਿੇ ਸਮਝੌਲਤਆ ਂਅਤੇ ਪਰੋਟੋਕਾਿਾ ਂਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੰੂ ਤੇਜੀ ਨਾਿ ਿਾਗੂ ਕਰਨ ਸਦਕਾ 

ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਵੱਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਲਮਆਨ ਲਵਆਪਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲਵਕਾਸ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਵੱਚ 

ਮਦਦ ਲਮਿੇਗੀ। ਇਸ ਪਰਸੰਗ ਲਵੱਚ ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ 22 ਜੂਨ ਨੰੂ ਹੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡਰਾ ਂਦੀ ਦੂਜੀ ਬੈਠਕ ਲਵਚੱ ਕੀਤੀ ਗਏ ਲਵਚਾਰ 

ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਵੀ ਨੋਲਟਸ ਲਿਆ। 

4. ਦੋਨਾਂ ਲਧਰਾ ਂਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਿਾਤ ਨਾਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਨਲਜੱਠਣ ਿਈ WMCC ਦੇ ਢਾਂਚ ੇਸਣੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਪੱਧਰਾਂ 

'ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਲਹਮਤੀ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ। 

ਨਵੀਂ ਲਦੱਿੀ 

24 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. 

 
 


