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ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰ ੇਸਿਾਹ ਅਤੇ ਤਾਿਮੇਿ ਕਾਰਜ ਤੰਤਰ ਦੀ 22ਵੀਂ ਬੈਠਕ  

25 ਜਨੂ, 2021 

 

1. ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਾਹ ਅਤੇ ਤਾਿਮੇਿ ਕਾਰਜ ਤੰਤਰ ਦੀ 22ਵੀਂ ਬੈਠਕ 25 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ 

ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਿੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ (ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ) ਨੇ ਕੀਤੀ । ਚੀਨੀ ਲਵਦੇਸ਼ 

ਮੰਤਰਾਿੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਸਮ ੰਦਰੀ ਲਵਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਿ ਨੇ ਚੀਨੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। 
 

2. ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਇਿਾਕੇ ਲਵਚ ਅਸਿ ਕੰਟਰੋਿ ਰੇਖਾ (LAC) ਉੱਤੇ ਸਲਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ 

ਦਰਲਮਆਨ ਖ ੱਿ ਕੇ ਲਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ, 2020 ਲਵਚ ਦੋਵਾਂ ਲਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਲਮਆਨ 

ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੂਰਬੀ ਿੱਦਾਖ ਅੰਦਰ LAC ਨਾਿ ਜ ੜੇ ਬਾਕੀ ਮ ੱਲਦਆਂ ਦੇ ਹੱਿ ਛੇਤੀ ਿੱਭਣ ਦੀ ਿੋੜ 'ਤੇ 

ਸਲਹਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਲਵੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਗੱਿਬਾਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ 

ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਸਲਹਮਤੀ ਲਦੱਤੀ ਤਾ ਂਜੋ ਆਪਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਵਾਨਤ ਹੱਿ ਕੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਲਜਸ ਨਾਿ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਬੰਦੂਆਂ 

’ਤੇ ਪੂਰਨ ਲਡਸਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦ ਵੱਿੇ ਸਬੰਧਾਂ ਲਵਚ ਅੱਗ ੇਵਧਣ ਿਈ ਅਮਨ- ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਬਹਾਿੀ ਨੂੰ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕ।ੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਿ ਤੇ ਵੀ ਸਲਹਮਤ ਸਨ ਲਕ ਅੰਤਲਰਮ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਜ਼ਮੀਨੀ 

ਸਲਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਕਸ ੇਵੀ ਅਣਸ ਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। 

 

3. ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦ ਵੱਿੇ ਸਮਝੌਲਤਆਂ ਅਤੇ ਪਰੋਟੋਕੋਿਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਲਵਚ LAC ਉੱਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਲਬੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਲਡਸਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਿਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਅਗਿਾ 

ਗੇੜ (12ਵਾਂ) ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਿਈ ਸਲਹਮਤੀ ਲਦੱਤੀ।  
 
ਨਵੀਂ ਲਦੱਿੀ 

25 ਜੂਨ, 2021 

 

 

 

 

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. 


