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ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਮਲਿਆ ਂ ਬਾਰੇ ਸਿਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤ ੇ ਤਾਿਮੇਿ ਕਾਰਜ ਤੰਤਰ ਦੀ 

17ਵੀ ਂਬੈਠਕ  

24 ਜੁਲਾਈ, 2020 

 

1. ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਮਲਲਆਂ ਬਾਰ ੇਸਲਾਹ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਰਜ ਤੰਤਰ (WMCC) ਦੀ 17ਵੀ ਂਬੈਠਕ 24 

ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨ ੰ  ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਪ ਰਬ ਏਸ਼ੀਆ) ਨੇ ਕੀਤੀ, 

ਜਦਲਕ ਚੀਨੀ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੀਨੀ ਲਵਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਲਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਰਹਦ ਅਤੇ ਸਮੰੁਦਰੀ ਲਵਭਾਗ ਦੇ 

ਮਹਾਲਨਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕੀਤੀ।  

2. ਦੋਵਾਂ ਲਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੈਕਟਰ ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (LAC) 

'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਿਸਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਪਰਲਕਲਰਆ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲਲਆ। ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਲਹਮਤੀ ਪਰਗਟਾਈ ਲਕ ਦਵੁੱਲੇ 

ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਪਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (LAC) 'ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਪ ਰਨ ਲਿਸਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ 

ਿੀ-ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਵੁੱਲੇ ਸੰਬੰਿਾਂ ਦੇ ਲਬਨਾ ਲਕਸੇ ਅੜਚਨ ਦੇ, ਬਹਪੁੱਖੀ ਲਵਕਾਸ ਲਈ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪ ਰਨ 

ਬਹਾਲੀ ਜਰ ਰੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਲਿਰਾਂ ਨੇ ਲਕਹਾ ਲਕ ਇਹ 5 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨ ੰ  ਹੋਈ ਦੋਵਾਂ ਲਵਸੇ਼ਸ਼ ਨੁਮਾਇੰਲਦਆਂ (SRs) ਲਵਚਾਲੇ 

ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਹਮਤੀ ਲਦੱਤੀ ਲਕ ਦੋਵੇਂ ਲਿਰਾ ਂਲਈ ਹਣੁ ਤੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਿਰਾਂ 

ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸਲਹਮਤੀ ਨ ੰ  ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗ  ਕਰਨਾ ਜਰ ਰੀ ਹ।ੈ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ 

ਸਲਹਮਤੀ ਲਦੱਤੀ ਲਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਜਲਦੀ ਮੀਲਟੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਲਕਆਂ ਲਵਚ 

ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪ ਰਨ ਲਿਸਏਗੰੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਿੀ-ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਅੱਗੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

3. ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ WMCC ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕ ਟਨੀਲਤਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਪੱਿਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਰਤਮਾਨ ਗੱਲਬਾਤ 

ਨ ੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਲਹਮਤੀ ਪਰਗਟਾਈ. 

ਨਵੀ ਂਲਦੱਲੀ 

24 ਜੁਲਾਈ, 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. 


