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ਸਰਹਦੱੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰ ੇ29 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨ ੰ ਚੀਨੀ ਵਿਦਸ਼ੇ ਮਤੰਰੀ ਦ ੇਬੁਲਾਰ ੇਦੁਆਰਾ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਵ ੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਪੁਛੱੇ ਗਏ ਸਿਾਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਲੁਾਰੇ ਿੱਲੋਂ ਜਿਾਬ 
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ਸਰਹਦੱੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰ ੇ29 ਸਤਬੰਰ, 2021 ਨ ੰ ਚੀਨੀ ਵਿਦਸ਼ੇ ਮਤੰਰੀ ਦ ੇਬਲੁਾਰ ੇਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਵ ਪੱਣੀ ਬਾਰ ੇਪੁਛੱ ੇਗਏ ਸਿਾਲ ਦਾ ਜਿਾਬ ਵਦਦੰ ੇਹਏੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬਲੁਾਰ ੇਸ਼ਰੀ ਅਵਰਦੰਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ 
ਵਕਹਾ: 
 

ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਪਸ਼  ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਕ ਅਸੀਂ ਅਵਜਹੇ ਵਬਆਨਾਾਂ ਨ ੰ ਖ਼ਾਰਜ 
ਕਰਦ ੇਹਾਾਂ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਵਪੱਛੇ ਤੱਥਾਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਪੱਖ ਦੁਆਰਾ ਿੱਡੀ ਵਗਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਾਂ ਨ ੰ ਇਕੱਠਾ 
ਕਰਨ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਿੱਲੋਂ ਭੜਕਾਉ ਿਤੀਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡ ੇਸਾਰ ੇਦੁਿੱਲੇ ਸਮਝੌਵਤਆਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਹਾਲਾਤ ਨ ੰ 
ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਕਾਰਨ ਪ ਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੰ ਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਾਂਤੀ 
ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿਘਨ ਵਪਆ। ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਿੱਡੀ ਵਗਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਾਂ ਅਤੇ ਹਵਥਆਰਾਾਂ ਦੀ 
ਤਾਇਨਾਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਕਾਰਿਾਈਆਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀਆਾਂ ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਾਂ ਨ ੰ 
ਇਨ੍ਾਾਂ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਾਬੀ ਕਾਰਿਾਈ ਿਜੋਂ ਢੁਕਿੀਂ ਜਿਾਬੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ 
ਸੁਰੱਵਖਆ ਵਹੱਤਾਾਂ ਦੀ ਪ ਰਨ ਸੁਰੱਵਖਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕ।ੇ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ 
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਨ ੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵਕ 
ਚੀਨੀ ਪੱਖ ਪ ਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੰ ਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਦੁਿੱਲੇ ਸਮਝੌਵਤਆਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋ ੋਕਾਲਾਾਂ ਦੀ ਪ ਰੀ 
ਤਰ੍ਾਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਮੁੱਵਦਆਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਵਨਪ ਾਰ ੇਿੱਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। 
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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. 


