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1. ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ (EAM) ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨ ੰ ਮਾਸਕ ੋ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਸ ੇ  ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਿੈਂਗ ਯੀ ਨਾਲ 

ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜ ਦਾ ਤਣਾਅ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੀਵ ੰਗ ਢਾਈ ਘੰ  ੇਤੱਕ ਜਾਰੀ 

ਰਹੀ। 
 

2. ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜੋਰ ਵਦੱਤਾ ਵਕ 1976 ਵਿਚ ਰਾਜਦ ਤ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਅਤੇ 1981 ਤੋਂ 

ਹੋਈ ਸਰਹੱਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸੰਬੰਧ ਮੋ ੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗ ੇਿਧੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ 

ਕੁਝ ਘ ਨਾਿਾਾਂ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ, ਪਰੰਤ  ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਵਕਆਾਂ ਵਿਚ ਮੋ  ੇਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦ ੇ

ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਭਾਈਿਾਲੀ ਿੀ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹ,ੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜਬ ਤ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਵਜਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਵਕ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵਮਹਨਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ 

ਿੀ ਸਾਫ ਸੀ ਵਕ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੰਬੰਧਾਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਧਣ ਲਈ ਜਰ ਰੀ ਹੈ। ਪਰੰਤ  ਪ ਰਬੀ 
ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਹੌਈਆਾਂ ਤਾਜਾ ਘ ਨਾਿਾਾਂ ਨੇ ਦੁਿੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨ ੰ ਪਰਭਾਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਫੌਰੀ 

ਹਲ ਕੱਢਣਾ ਦੋਿਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਵਹਤ ਵਿਚ ਸੀ। 
 

3. ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਨੇ ਅਸਲ ਕੰ ਰੋਲ ਰੇਖਾ (LAC) ਉੱਤ ੇਸਾਜ ੋਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ 'ਤੇ 

ਆਪਣੀ ਡ ੰਘੀ ਵਚੰਤਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੀ ਿੱਡੀ ਸੰਵਖਆ ਵਿਚ ਫੌਜਾਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗੀ 1993 ਅਤੇ 1996 ਦੇ ਸਮਝੌਵਤਆਾਂ ਦੀ 

ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਕੰ ਰੋਲ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਬੰਦ  ਪੈਦਾ ਹੋਏ. ਚੀਨੀ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਕੋਈ 

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਪਸ਼ ੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਕੰ ਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ  ਕਰਾਅ ਦੇ ਵਬੰਦ ਆਾਂ ਉੱਪਰ ਚੀਨੀ ਫਰ ੰ ਲਾਇਨ ਫੌਜੀਆਾਂ ਦ ੇ

ਭੜਕਾਉ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਿੀ ਦੁਿੱਲੇ ਸਮਝੌਵਤਆਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋ ੋਕੋਲ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼  ਕੀਤੀ 

ਵਕ ਉਹ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਵਤਆਾਂ ਦੀ ਪ ਰਨ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨ ੰ 

ਇਕਤਰਫਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਿੀ ਜੋਰ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਵਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਾਂ ਨੇ 

ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਸਾਰੇ ਸਮਝੌਵਤਆਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋ ੋਕਾਲਾਾਂ ਦੀ ਪ ਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। 
 

4. ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲਾ ਕੰਮ ਹ ੈਤਣਾਅ ਿਾਲੇ ਸਾਰ ੇਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫੌਜਾਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਡਸਇੰਗੇਜਮੈਂ  ਨ ੰ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਅਣਸੁਖਾਿੀਂ ਘ ਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਜਰ ਰੀ ਹ।ੈ ਫੌਜੀਆਾਂ ਨ ੰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਜਗ੍ਾ 'ਤੇ 

ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਵਕਵਰਆ ਨਾਲ ਜੁਵੜਆ ਸਮੇਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਵਮਲ ਰੀ ਕਮਾਾਂਡਰਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 
 

5. ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਦੋਨਾਾਂ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਮੁੱਵਦਆਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੌਜ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਪਰਤੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦ ੇ

ਨਜਰੀਏ ਨ ੰ ਸੇਧ ਦੇਿੇਗਾ। 
 

ਨਿੀਂ ਵਦੱਲੀ 
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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. 


