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ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱ ਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਾਹ ਅਤੇ ਤਾਿਮੇਿ ਕਾਰਜ ਤੰ ਤਰ
ਦੀ 21ਵੀਂ ਬੈਠਕ
12 ਮਾਰਚ, 2021
1. ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱ ਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਾਹ ਅਤੇ ਤਾਿਮੇਿ ਕਾਰਜ ਤੰ ਤਰ (WMCC) ਦੀ 21ਵੀਂ ਬੈਠਕ 12 ਮਾਰਚ
2021 ਨੰ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਵਦੇਸ਼ ਮੰ ਤਰਾਿੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱ ਤਰ (ਪਰਬ ਏਸ਼ੀਆ) ਨੇ ਕੀਤੀ। ਚੀਨੀ ਵਫ਼ਦ
ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਵਦੇਸ਼ ਮੰ ਤਰਾਿੇ ਦੇ ਸਰਹੱ ਦੀ ਅਤੇ ਸਮੰ ਦਰੀ ਲਵਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਿ ਨੇ ਕੀਤੀ।
2. ਦੋਵਾਂ ਪੱ ਖਾਂ ਨੇ ਪੱ ਛਮੀ ਸੈਕਟਰ ਲਵੱ ਚ ਅਸਿ ਕੰ ਟਰੋਿ ਰੇਖਾ (LAC) ਉੱਤੇ ਹਾਿਾਤ ਦੀ ਸਮੀਲਖਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੱ ਛਮੀ ਸੈਕਟਰ
ਲਵਚ LAC ਬਾਰੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਮੱ ਲਦਆਂ 'ਤੇ ਡੰ ਘਾਈ ਨਾਿ ਲਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਪੈਨਗੋਂਗ ਝੀਿ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ
ਦੱ ਖਣੀ ਕੰ ਢੇ ਲਵਖੇ ਲਡਸਇੰ ਗੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮਕੰ ਮਿ ਹੋਣ ਨਾਿ ਦੋਵਾਂ ਪੱ ਖਾਂ ਨੰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੱ ਿ ਕੱ ਢਣ ਿਈ
ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਅਧਾਰ ਲਮਿਣ 'ਤੇ ਸਲਹਮਤੀ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱ ਿ 'ਤੇ ਸਲਹਮਤੀ ਪਰਗਟਾਈ ਲਕ
ਲਪਛਿੇ ਸਾਿ ਸਤੰ ਬਰ ਲਵੱ ਚ ਮਾਸਕੋ ਲਵਖੇ ਦੋਵਾਂ ਲਵਦੇਸ਼ ਮੰ ਤਰੀਆਂ ਲਵਚਾਿੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਲਪਛਿੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਉਨਹਾਂ ਦੀ
ਹਾਿੀਆ ਫ਼ੋਨ ਗੱ ਿਬਾਤ ਨੰ ਦੋਵਾਂ ਪੱ ਖਾਂ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਿਈ ਮਾਰਗ-ਲਨਰਦੇਸ਼ਕ ਬਲਣਆ ਰਲਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪੱ ਖਾਂ ਨੰ
ਆਪਣੀ ਗੱ ਿਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਬੰ ਦਆਂ ਤੋਂ ਮਕੰ ਮਿ ਲਡਸਇਨਗੇਂਜਮੈਂਟ
ਕਰਨ ਿਈ ਆਪਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਨ ਯੋਗ ਹਾਿ ਤੇ ਸਲਹਮਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱ ਖ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਵੱ ਚ ਵੱ ਡੇ
ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਮੱ ਕਮਿ ਲਡਸਇੰ ਗੇਜਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱ ਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਵੱ ਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹਾਿੀ
ਿਈ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱ ਿ 'ਤੇ ਵੀ ਸਲਹਮਤੀ ਲਦੱ ਤੀ ਲਕ ਹਾਿ ਦੀ ਘੜੀ ਦੋਵਾਂ ਪੱ ਖਾਂ ਨੰ ਜ਼ਮੀਨੀ
ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਸਲਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਕਸੇ ਵੀ ਅਣਸਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

3. ਦੋਵੇਂ ਪੱ ਖਾਂ ਨੇ ਕਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਚੈਨਿਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੇੜਿਾ ਸੰ ਪਰਕ ਅਤੇ ਗੱ ਿਬਾਤ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਉੱਤੇ ਸਲਹਮਤੀ
ਪਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਸਬੰ ਧ ਲਵੱ ਚ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਿਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸਲਹਮਤੀ
ਲਦੱ ਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪੱ ਖ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਮਕੱ ਮਿ ਲਡਸਇੰ ਗੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਿਈ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਣ।
ਨਵੀਂ ਲਦੱ ਿੀ
12 ਮਾਰਚ, 2021

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.

