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ચીનના જમીન સરહદી કાયદા વિશ ેમીડિયાના પ્રશ્નોનો જિાબ આપતા સત્તાિાર પ્રિક્તા શ્રી અરરદમ બાગચીએ 
જણાવયયં હતયં ક,ે 
 

“અમ ેએ બાબતની નોંધ લીધી છે કે ચીને 23 ઓક્ટોબર 2021ના રોજ “જમીન સરહદ કાયદો” પસાર કયો છે. 
આ કાયદામા ંબીજી બાબતો ઉપરાંત જણાિાયયં છે ક ેચીને જમીન સરહદી બાબતો અંગ ેવિદેશ સાથે કરિામાં 
આિેલી સંયયક્ત સંવધઓનયં પાલન કરે છે. તેણે એિી જોગિાઈ પણ કરી છે ક ેસરહદી વિસ્તારોમાં વજલ્લાઓનય ં
પયનઃસંગઠન કરિામાં આિશ.ે 
 

અહીં એ બાબતની નોંધ લિેી જરૂરી છે કે ભારત અને ચીને હજય સયધી સરહદી પ્રશ્નનો ઉકેલ લાવયો નથી. બંને 
પક્ષ સરહદી પ્રશ્ન પર સમાન ધોરણે િાટાઘાટો દ્િારા એક યોગ્ય, િાજબી અને પરસ્પર સ્િીકાયય ઉકેલ લાિિા માટે 
સહમત થયા છે. અમ ેઆ ગાળા દરવમયાન ભારત-ચીન સરહદી વિસ્તારમા ંએલએસી પર શાંવત જાળિી રાખિા માટે 
કેટલાક વદ્િપક્ષીય કરાર, પ્રોટોકોલ અને વયિસ્થાઓ કરી છે. 
 

આ સંદભયમા ંચીનનો એિો કાયદો ઘિિાનો વનણયય, જે બોિયર મેનેજમેન્ટ અંગ ેતથા જે તે સરહદ માટે અમારા 
હાલના વદ્િપક્ષીય કરાર પર અસર પાિી શકે તિેો કાયદો અમારા માટે ચચતાજનક છે. આિા એકપક્ષીય વનણયયથી 
બંને પક્ષ િચ્ચેના કરાર પર કોઈ અસર નહીં પિે જે કરાર પહેલેથી થયા છે, પછી તે સરહદના સિાલ અંગ ેહોય કે 
ભારત-ચીન સરહદી વિસ્તારમાં એલએસી પર શાંવત અને સયમેળ જાળિી રાખિા અંગે હોય. અમ ેએિી અપેક્ષા પણ 
રાખીએ છીએ કે ચીન આ કાયદાના ઓઠા હેઠળ એિા કોઈ પણ પગલા ંલિેાનય ંટાળશે જે ભારત-ચીન સરહદી 
વિસ્તારમા ંપડરવસ્થવતમા ંકોઈ ફેરફાર કરી શકે. 
 

આ ઉપરાંત અમારા મત પ્રમાણે આ કાયદો 1963ના કવથત ચીન-પાડકસ્તાન સરહદી કરારને કોઈ માન્યતા આપતો 
નથી, ભારત સરકારે તેન ેહંમશેા ગેરકાયદે અન ેગેરમાન્ય કરાર ગણાવયો છે.” 

 

નિી ડદલ્હી 
ઓક્ટોબર 27, 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. 

 



 


