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ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਤਾਿਮੇਿ ਤੰਤਰ ਦੀ 24ਵੀਂ
ਮੀਲ ਗ
ੰ
31 ਮਈ, 2022
1. ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਤਾਿਮੇਿ ਤੰਤਰ ਦੀ 24ਵੀਂ ਮੀ ਲੰਗ 31 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ
ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਲਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਿੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ (ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ) ਨੇ ਕੀਤੀ। ਚੀਨੀ ਵਲਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਿੇ ਦੇ
ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਲਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕ ਰ ਜਨਰਿ ਨੇ ਚੀਨੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
2. ਦੋਵਾਂ ਧਲਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸੈਕ ਰ ਵਲੱਚ ਅਸਿ ਕੰ ਰੋਿ ਰੇਖਾ (LAC) ਉੱਤੇ ਹਾਿਾਤ ਦੀ
ਸਮੀਖਲਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਕਲ ਨਵੰਬਰ, 2021 ਵਲੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਤੰਤਰ ਦੀ ਪਲਛਿੀ ਮੀ ਲੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਲਰਾਂ
ਦਰਮਲਆਨ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ, 2022 ਵਲੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ 14ਵੀਂ ਅਤੇ 15ਵੀਂ ਮੀ ਲੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ
ਹਨ। ਚੀਨੀ ਵਲਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਹਲਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਨੇ ਮਾਰਚ, 2022 ਵਲੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਲਦੇਸ਼
ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ ਰੀ ਸੁਰੱਖਲਆ ਸਿਾਹਕਾਰ ਨਾਿ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
3. ਦੋਵਾਂ ਧਲਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਿੱਦਾਖ ਵਲੱਚ ਪੱਛਮੀ ਸੈਕ ਰ ਵਲਖੇ ਅਸਿ ਕੰ ਰੋਿ ਰੇਖਾ 'ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਲਤੀ ਬਾਰੇ ਵਲਚਾਰ ਵ ਾਂਦਰਾ
ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਿ 'ਤੇ ਸਹਲਮਤੀ ਦਲੱਤੀ ਕਲ ਦੋਵੇਂ ਵਲਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਲਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਧਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿ
ਕੰ ਰੋਿ ਰੇਖਾ ਨਾਿ ਜੁੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਲੰਦੇ ਮੁੱਦਲਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੱਿ ਕਰਨ ਿਈ ਕੂ ਨੀਤਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਚੈਨਿਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਿਬਾਤ ਜਾਰੀ
ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਵੱਿੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਲੱਚ ਆਮ ਹਾਿਾਤ ਬਹਾਿ ਕਰਨ ਿਈ ਸਥਲਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ
ਵਲੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਵੱਿੇ ਸਮਝੌਤਲਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ੋਕੋਿਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛਮੀ ਸੈਕ ਰ ਵਲੱਚ ਅਸਿ ਕੰ ਰੋਿ ਰੇਖਾ 'ਉੱਤੇ ਕਰਾਅ
ਵਾਿੇ ਬਲੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਲਸਇੰਗੇਜਮੈਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਿਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਮੀ ਲੰਗ ਦਾ ਅਗਿਾ
(16ਵਾਂ) ਗੇੜ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸਹਲਮਤੀ ਦਲੱਤੀ।
ਨਵੀਂ ਦਲੱਿੀ
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