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ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹਦੱੀ ਮਾਮਲਿਆ ਂਬਾਰ ੇਸਿਾਹ-ਮਸ਼ਵਰ ੇਅਤ ੇਤਾਿਮਿੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਿੀ 
ਦੀ 23ਵੀਂ ਮੀਲ ਿੰਗ 

18 ਨਵਿੰਬਰ, 2021 

 

1. ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ (WMCC) ਬਾਰੇ ਸਿਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਤਾਿਮੇਿ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਿੀ ਦੀ 23ਵੀਂ ਮੀਲ ਿੰਗ 
18 ਨਵਿੰਬਰ 2021 ਨ ਿੰ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਵਦੇਸ਼ ਮਿੰਤਰਾਿੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕਤੱਰ (ਪ੍ ਰਬ ਏਸ਼ੀਆ) ਨੇ 
ਕੀਤੀ। ਚੀਨੀ ਲਵਦੇਸ਼ ਮਿੰਤਰਾਿੇ ਦੇ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਸਮ ਿੰਦਰੀ ਲਵਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕ ਰ ਜਨਰਿ ਨੇ ਚੀਨੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 
ਕੀਤੀ। 
 

2. ਦੋਵਾਂ ਲਧਰਾਂ ਨੇ ਸਤਿੰਬਰ ਲਵੱਚ ਦ ਸ਼ਾਂਬੇ ਲਵੱਚ ਹੋਈ ਆਪ੍ਣੀ ਮੀਲ ਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਵਦੇਸ਼ ਮਿੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਲਵਦੇਸ਼ ਮਿੰਤਰੀ 
ਦਰਲਮਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨ ਿੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਲਕ  ਪ੍ ਰਬੀ ਿੱਦਾਖ ਲਵਚ ਅਸਿ ਕਿੰ ਰੋਿ ਰੇਖਾ (LAC) ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਰਲਹਿੰਦੇ 
ਮ ੱਲਦਆਂ ਨ ਿੰ ਹੱਿ ਕਰਨ ਿਈ ਦੋਵਾਂ ਲਧਰਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਕ  ਨੀਤਕ ਅਲਧਕਾਰੀਆਂ ਨ ਿੰ ਆਪ੍ਣੀ ਗੱਿਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨ ਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਲਧਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹਦੱੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ੱਛਮੀ ਸਕੈ ਰ ਲਵੱਚ ਅਸਿ ਕਿੰ ਰੋਿ ਰੇਖਾ 
ਉੱਤੇ ਹਾਿਾਤ ਬਾਰ ੇਖ ੱਿੇਪ੍ਨ ਅਤੇ ਡ ਿੰਘਾਈ ਨਾਿ ਲਵਚਾਰ ਵ ਾਦਂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 10 ਅਕਤ ਬਰ 2021 ਨ ਿੰ ਹੋਈ ਦੋਵਾਂ ਲਧਰਾਂ 
ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਲਪ੍ਛਿੀ ਮੀਲ ਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਘ ਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸਮੀਲਖਆ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬਿੰਧ ਲਵਚੱ ਉਨ੍ਾਂ 
ਨੇ ਪ੍ ਰਬੀ ਿੱਦਾਖ ਲਵੱਚ ਅਸਿ ਕਿੰ ਰੋਿ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਦ ਵੱਿੇ ਸਮਝੌਲਤਆਂ ਅਤ ੇਪ੍ਰੋ ੋਕੋਿ ਦੀ ਪ੍ ਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਪ੍ਾਿਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 
ਬਾਕੀ ਮ ਲੱਦਆਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਿ ਿੱਭਣ ਦੀ ਿੋੜ 'ਤੇ ਸਲਹਮਤੀ ਲਦੱਤੀ ਤਾਂ ਜ ੋਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੋਵਾਂ ਲਧਰਾਂ ਨੇ 
ਇਸ ਗੱਿ 'ਤ ੇਵੀ ਸਲਹਮਤੀ ਪ੍ਰਗ ਾਈ ਲਕ ਦੋਵਾਂ ਲਧਰਾਂ ਨ ਿੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਿਤ ਨ ਿੰ ਇਿੰਝ ਹੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਕਸੇ ਵੀ ਅਣਸ ਖਾਵੀਂ ਘ ਨਾ ਲਵਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

3. ਇਸ ਗਿੱ 'ਤ ੇਸਲਹਮਤੀ ਹੋਈ ਲਕ ਦੋਵੇਂ ਲਧਰਾਂ ਨ ਿੰ ਮੌਜ ਦਾ ਸਮਝੌਲਤਆਂ ਅਤ ੇਪ੍ਰੋ ੋਕੋਿਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਪ੍ੱਛਮੀ ਸੈਕ ਰ ਲਵੱਚ 
ਅਸਿ ਕਿੰ ਰੋਿ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ  ਕਰਾਅ ਵਾਿੇ ਲਬਿੰਦ ਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ ਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਲਡਸ-ਇਿੰਗੇਜਮੈਂ  ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਿਈ 
ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡਰਾ ਂਦੀ ਮੀਲ ਿੰਗ ਦਾ ਅਗਿਾ (14ਵਾਂ) ਗੇੜ ਛਤੇੀ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

 

ਨਵੀਂ ਲਦੱਿੀ 
18 ਨਵਿੰਬਰ, 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. 

 


