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વાસ્તવવક વિયતં્રણ રખેા (LAC) પર ચીિિી વસ્િવત સંબવંિત ચીિિાં વવદશે 
મતં્રાલયિાં સ્ટટેમને્ટિે ટાકંતા તાજેતરિા ંમીડિયા અહવેાલ પરિા ંપ્રશ્િો પર અવિકતૃ 
પ્રવક્તાિો પ્રવતભાવ 

સપ્ટેમ્બર 29, 2020 
વાસ્તવવક વિયતં્રણ રખેા (LAC) પર ચીિિી વસ્િવત સંબવંિત ચીિિાં વવદશે મતં્રાલયિા ં સ્ટટેમને્ટિે ટાંકતા 
તાજેતરિાં મીડિયા અહવેાલ પરિાં પ્રશ્િોિાં પ્રવતભાવમાં, અવિકતૃ પ્રવક્તા શ્રી અિુરાગ શ્રીવાસ્તવ ેકહ્ું હતું કે, 
 

અમે 29 સપ્ટેમ્બરિાં વહન્દુસ્તાિ ટાઇમ્સમા ંભારત-ચીિ સીમા ક્ષેત્રોમા ંવાસ્તવવક વિયંત્રણ રેખા (LAC) પર 
ચીિિી વસ્િવત સંબંવિત ચીિિાં વવદેશ મંત્રાલયિાં સ્ટેટમેન્ટિે ટાંકતો અહેવાલ જોયો છે. 
 

ભારતે કદાપી તિાકવિત 1959 મા ંએકપક્ષીય રીતે વ્યાખ્યાવયત વાસ્તવવક વિયંત્રણ રેખા (LAC) િો વસ્વકાર 
કયો િિી. આ વસ્િવત સાતત્યપૂણણ છે અિે ચીિિાં પક્ષ સવહતિ ેસારી રીતે જાણીતી છે. 
 

વિુમાં, વાસ્તવવક વિયંત્રણ રેખા (LAC) પર શાંવત અિ ેસુલેહ જાળવવા પર 1993 િી સમજૂવત, વમવલટ્રી 
ક્ષેત્રમા ંઆત્મવવશ્વાસ વિમાણણ પગલાઓ (CBMs) પર 1996 િી સમજૂવત, SBMs અમલીકરણ પર 2005 િો 
પ્રોટોકોલ, ભારત-ચીિ સીમા પ્રશ્િ પર સેટલમેન્ટ માટે રાજકીય માપદંિો અિે માગણદશણક વસદિાંતો પર 2005 
િી સમજૂવત સવહતિી તેઓિી વવવવિ વદવપક્ષીય સમજૂવતઓ અંતગણત ભારત અિે ચીિ એમ બન્િે દેશો 
વાસ્તવવક વિયંત્રણ રેખા (LAC) િાં એલાઇન્મેન્ટિી સામાન્ય સમજણ પર પહોંચવા માટે વાસ્તવવક વિયંત્રણ 
રેખા (LAC) િાં સ્પવિકરણ અિે પુવિકરણ તરફ કડટબદિ છે. વાસ્તવમાં, બન્િે પક્ષો 2003 સુિી વાસ્તવવક 
વિયંત્રણ રેખા (LAC) પર સ્પિતા અિે પુવિ કરવા માટેિી કવાયતમાં જોિાયેલા હતા, પરંતુ આ પ્રડિયા આગળ 
વિારી શકાઇ િ હતી કારણ કે ચીિિા ંપક્ષે તેિ ેહાિ િરવાિી મરજી દશાણવી િ હતી. 
 

તેિી, હાલમા ંચીિિાં પક્ષિો એવો આગ્રહ કે માત્ર એક જ વાસ્તવવક વિયંત્રણ રેખા (LAC) છે જે આ 
સમજૂવતઓમા ંચીિ દવારા શપિ લઇિે કરવામા ંઆવેલી પ્રવતબદિતાઓિી વવરુદિ છે. 
 

અમે અગાઉ સ્પિ કયુું હતંુ તે અિુસાર, ભારતીય પક્ષે હંમેશા વાસ્તવવક વિયંત્રણ રેખા (LAC) િો આદર અિે 
અિુપાલિ કયાણ છે. તાજેતરમાં માિવિય રક્ષા મંત્રીએ સંસદમાં જણાવ્યા અિુસાર, ચીિિો પક્ષ છે જે પવશ્ચમ 
સેક્ટરિાં વવવવિ ભાગોમાં વાસ્તવવક વિયંત્રણ રેખા (LAC) િાં ઉલ્લંઘિિાં તેિાં પ્રયાસો દવારા એકપક્ષીય રીતે 
રાજકીય વસ્િવત બદલવાિો પ્રયાસ કયો છે. 



 

છેલ્લા કેટલાક મવહિાઓમાં, ચીિિા ંપક્ષે વારંવાર પુવિ કરી છે કે સીમા ક્ષેત્રોમાં પ્રવતણમાિ પડરવસ્િવતિુ ંબન્િે 
દેશો વચ્ચે કરવામા ંઆવેલા સમજૂવત કરારોિા ંઅિુપાલિમાં વિરાકરણ લાવવું જોઇએ.  વવદેશ મંત્રી અિે તેિાં 
ચીિિા ં સમકક્ષ  વચ્ચે 10 સપ્ટેમ્બરિાં રોજ િયેલી સમજૂવતમા ં પણ, ચીિિાં પક્ષે તમામ પ્રવતણમાિ 
સમજૂવતઓિુ ંઅિુપાલિ કરવાિી તેિી પ્રવતબદિતાિંુ પુિઃઉચ્ચારણ કયુું હતંુ. 
 

તેિી અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે ચીિિો પક્ષ વિષ્ઠાપૂવણક અિે વવશ્વસિીય રીતે તમામ સમજૂવતઓ અિે 
કરારો સાિે સમગ્ર રીતે અિુપાલિમા ંરહેશે અિે વાસ્તવવક વિયંત્રણ રેખા (LAC) િાં અસમિણિીય એકપક્ષીય 
અિણઘટિ પર આગળ વિવાિી દૂર રહેશે. 
 

િવી ડદલ્હી 
સપ્ટમે્બર 29, 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. 

 

 


