
Official Spokesperson's response to media queries on 

developments on the LAC 
May 14, 2020 

…………………………………………………………………………………………………………..  

ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ 'ਤ ੇਹਈੋਆ ਂਘਟਨਾਵਾ ਂਬਾਰ ੇਮੀਡੀਆ ਦ ੇਸਵਾਲਾ ਂਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰ ੇ

ਵੱਲੋਂ  ਜਵਾਬ 

14 ਮਈ, 2020 

 
ਅਸਲ ਕਟੰਰਲੋ ਰਖੇਾ 'ਤ ੇਹਈੋਆ ਂਘਟਨਾਵਾ ਂਬਾਰ ੇਮੀਡੀਆ ਦ ੇਸਵਾਲਾ ਂਦਾ ਜਵਾਬ ਧਦਦੰ ੇਹਏੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬਲੁਾਰ ੇਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ 

ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਧਕਹਾ: 

 

“ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾ ਂਦੇ ਸਾਰ ੇਇਲਾਧਕਆ ਂਅੰਦਰ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਨ ੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ 

ਧਦੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼੍ਟਰਪ੍ਤੀ ਸ਼੍ੀ ਧਜਨਧਪ੍ੰਗ ਨੇ ਵ ਹਾਨ (2018) ਅਤੇ ਚੇਨਈ (2019) ਧਵੱਚ ਆਪ੍ਣੀ 

ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਧਸਖਰ ਗੱਲਬਾਤ ਧਵਚੱ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਧਕ ਦੋਵੇਂ ਪੱ੍ਖ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਧਵੱਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਾਂਤੀ ਨ ੰ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਧਸ਼੍ਸ਼੍ਾ ਂਕਰਦ ੇਰਧਹਣਗੇ। ਅਧਜਹਾ ਕਰਨਾ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਿਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱ੍ਖੀ ਧਵਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। 
 

ਦੋਨਾਂ ਆਗ ਆਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨ ੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾ ਂਦਰਧਮਆਨ ਹੋਈ ਸਧਹਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰੋਸਾ ਧਨਰਮਾਣ ਉਪ੍ਾਵਾਂ ਨ ੰ 

ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗ  ਕਰਨ, ਧਜਨ੍ਾਂ ਧਵੱਚ ਆਪ੍ਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਧਖਆ ਦਾ ਧਸਿਾਂਤ ਸ਼੍ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾ ਂ

ਧਵੱਚ ਘਟਨਾਵਾ ਂਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮੌਜ ਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਿਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚ ੇਨ ੰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਧਦੱਤ ੇਸਨ। ਇਸਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤ ੇਮੋਟ ੇਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। 
 

ਪ੍ਰੰਤ  ਕਦ-ੇਕਦਾਈਂ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (LAC) ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਿਾਰਨਾ ਧਵੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹਣੋ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਧਜਹੇ ਹਾਲਾਤ 

ਪੈ੍ਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ LAC ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਿਾਰਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਧਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈ੍ਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਨ੍ਾਂ ਨ ੰ 

ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਤੰਤਰ ਸਥਾਧਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਧਜਵੇਂ ਧਕ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਮੀਧਟੰਗ, ਫਲੈਗ ਮੀਧਟੰਗਾ,ਂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਮਲੇ 

ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕ ਟਨੀਧਤਕ ਚੈਨਲ। 
 

ਭਾਰਤੀ ਪੱ੍ਖ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾ ਂਅੰਦਰ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼੍ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਿ ਹੈ।” 

 

ਨਵੀਂ ਧਦਲੀ 

14 ਮਈ, 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. 
 


