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ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ� ਿਵਚ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ�ਮ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ 

ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਮਾਇੰਿਦਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 
ਜੁਲਾਈ 06, 2020 

 
1. ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਮਾਇੰਿਦਆਂ ਸ਼�ੀ ਅਜੀਤ ਦੋਵਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਮਿਹਮ ਸ�ੀ ਵ�ਗ ਯੀ, ਸਟੇਟ ਕ�ਸਲਰ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਿਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ 

ਨ�  5 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੰੂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹ� ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਵ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਮਾਇੰਿਦਆ ਂ ਨ�  ਭਾਰਤ-ਚੀਨ 
ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ� ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸੈਕਟਰ ਿਵੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵ� ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਡੰੂਘੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰੇ 

ਕੀਤੇ।  
 
2. ਇਨ� � ਦੋ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਮਾਇੰਿਦਆਂ ਨ�  ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਪ�ਗਟਾਈ ਿਕ ਦੋਵ� ਿਧਰ� ਨੰੂ ਨ� ਤਾਵ� ਿਵਚਕਾਰ 

ਹੋਈ ਸਿਹਮਤੀ ਤ� ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ� ਿਵਚ ਸ਼�ਤੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਬਣਾਈ 
ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧ� ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੈਅਤੇ ਦੋਵ� ਿਧਰ� ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ ਿਕ ਉਹ 

ਮਤਭੇਦ� ਨੰੂ ਿਵਵਾਦ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਣ।  ਇਸ ਲਈ ਉਨ� � ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਪ�ਗਟਾਈ ਿਕ ਅਮਨ-ਸ਼�ਤੀ 
ਦੀ ਪੂਰਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ �ਪਰ ਤੈਨਾਤ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕੱਮਲ ਿਡਸਏਗੇੰਜਮ�ਟ ਅਤੇ 

ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ� ਤ� ਡੀ-ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਨ�  

ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿਹਮਤੀ ਪ�ਗਟਾਈ ਿਕ ਦੋਵ� ਿਧਰ� ਨੰੂ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ �ਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ 

ਿਡਸਐਨਗੇਜਮ�ਟ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਦੋਵ� ਪੱਖ� ਨੰੂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ 

ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਤੇ ਚਰਨਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀ-ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ। ਉਨ� � ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁੜ ਤ� ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਿਕ ਦੋਵ� ਿਧਰ� ਨੰੂ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਅਤੇ 
ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇਕਤਰਫਾ ਕਦਮ ਨਹ� 

ਚੱੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀ ਿਕਸੇ ਘਟਨਾ, ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਅਮਨ ਸ਼�ਤੀ 

ਭੰਗ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 



3. ਇਨ� � ਦੋਹ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਮਾਇੰਿਦਆ ਂਨ�  ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਪ�ਗਟਾਈ ਿਕ ਦੋਵ� ਿਧਰ� ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ 

ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤੰਤਰ 
ਦੇ ਢ�ਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਈ ਵਾਰਤਾ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨਤੀਜੇ 

ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਿਤਆ ਂਨੰੂ ਸਮ� ਿਸਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿਹਮਤੀ ਹੋਈ 

ਿਕ ਦੋਵ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਿਤਆਂ ਅਤੇ ਪ�ੋਟੋਕਾਲ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ� 
ਿਵੱਚ ਅਮਨ ਸ਼�ਤੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਬਹਾਲੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਾਰਤਾ ਜਾਰੀ 

ਰੱਖਣਗੇ। 
 
ਨਵ� ਿਦੱਲੀ 
6 ਜੁਲਾਈ, 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. 
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