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ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଚୀନ୍ ର ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହତି ବ ୈଠକ 
ସେସଟେମ୍ବର 11, 2020 

 

1. ସ ୈସେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ-ଚୀନ୍ େୀମା ର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳସର ଚାଲିଥ ିା ତିକ୍ତତା େମ୍ପକତସର 10 ସେସଟେମ୍ବର 2020 ସର ସ ୈସେଶକି 

 ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ (EAM) ମସକାସର ଚୀନ୍ ର ରାଜ୍ୟ ପରିଷେ ତଥା ସ ୈସେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟିଙ୍କ େହତି  ିସ୍ତାର ପ ୂତକ 

ଆସଲାଚନା କରିଛନି୍ତ। ଏହ ିସ ୈଠକ ଅସେଇ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥଲିା। 

 

2. ସ ୈସେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ େଚୂାଇ ସେଇଛନି୍ତ ସେ 1976 ମେିହାସର ରାଷ୍ଟ୍ରେୂତ ସ୍ତରୀୟ େମ୍ପକତକୁ ପଣୁ ିଆରମ୍ଭ କରି ା ଏ ଂ 1981 

ପରଠାରୁ େୀମା କଥା ାର୍ତ୍ତା ଆସୟାଜି୍ତ କରି ା ପରଠାରୁ ଭାରତ-ଚୀନ୍ େମ୍ପକତ  ଡ ଆକାରସର େକରାତ୍ମକ ପଥସର  ିକଶତି 

ସହାଇଛି। ସେଉଠଁାସର େମୟ େମୟସର ଘଟଣା ଘଟିଥ ିାସ ସଳ େୀମା ର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳସର ଶାନି୍ତ ଏ ଂ େରୁକ୍ଷା  ଜ୍ାୟ  ଜ୍ାୟ 

ରହଆିେିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭାରତ-ଚୀନ୍ େହସୋଗ ମଧ୍ୟ  ିଚାର େୀମାର ଏକ  ୟାପକ ଶଙୃ୍ଖଳାସର  ିକଶତି ସହାଇ େମ୍ପକତକ ୁ

ଅଧକି ମହତ୍ତ୍ଵପରୂ୍ଣ୍ତ ଚରିତ୍ର ସେଇଥଲିା। ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନି୍ତ ସେ େୀମା େହତି େଂେକୁ୍ତ ପ୍ରେଙ୍ଗର େମାଧାନ ପାଇ ଁ

େମୟ ଏ ଂ ପରିଶ୍ରମ ଆ ଶୟକ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ୍ କରିଛନି୍ତ ସେ େୀମା ର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳସର ଶାନି୍ତ ଏ ଂ େରୁକ୍ଷା ର 

ରକ୍ଷଣସ କ୍ଷଣ େମ୍ବନ୍ଧରର ପର ର୍ତ୍ତୀ  ିକାଶ ପାଇ ଁଆ ଶୟକ ଅସଟ। ତଥାପି ପ ୂତ ଲୋରସର ହାଲସର ସହାଇଥ ିା ଘଟଣା 

ଦି୍ଵପକ୍ଷୀୟ େମ୍ବନ୍ଧରର  ିକାଶକୁ ଅନି ାେତୟ ରୂପସର ପ୍ରଭା ିତ କରିଥଲିା। ସତଣ ୁ  ର୍ତ୍ତମାନ ପରିସି୍ଥତିର ଏକ ଜ୍ରୁରୀ େମାଧାନ 

ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ହତିସର ଥଲିା। 

 

3. ଏହ ିସ ୈଠକସର, ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷ  ାସ୍ତ ିକ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ସରରା (ଏଲଏେି) ସର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏ ଂ ଉପକରଣ ଗଡ଼ୁକି େହତି ଚୀନ୍ 

ର ସେୈନୟ ାହନିୀର  ଡ ଆକାରସର ରହ ିାକୁ ସନଇ ଚିନ୍ତା  ୟକ୍ତ କରିଥସିଲ। ଏସତ  ଡ େଂରୟାସର ସେୈନୟମାନଙ୍କର 

ଉପସି୍ଥତି 1993 ଏ ଂ 1996 ର ଚୁକି୍ତନାମା ଅନୁୋସର ଉଚିତ ନଥଲିା ଏ ଂ ଏଲଏେିସର ଚିନ୍ତା  ୋଉଥ ିା ଚିନି୍ତତ ପେସକ୍ଷପ 

ପାଇ ଁଚୀନ ପକ୍ଷ ଏହ ିନସିୟାଜ୍ନ ପାଇ ଁ ସକୌଣେି  ିଶ୍ୱେନୀୟ  ୟାରୟା ପ୍ରୋନ କରି ନାହି।ଁ ଏଲଏେି ସର େଂଘଷତର ଅସନକ 

ଘଟଣାସର ଚୀନର ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ ସେୈନୟମାନଙ୍କର ଉସର୍ତ୍ଜ୍ନାମଳୂକ  ୟ ହାର ମଧ୍ୟ ଦି୍ଵପକ୍ଷୀୟ ଚୁକି୍ତନାମା ଏ ଂ ସପ୍ରାସଟାକଲ 

ପ୍ରତି ଅ ମାନନା ପ୍ରେଶତନ କରିଥସିଲ। ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ୍ ଭା ସର ଚୀନକ ୁ ଜ୍ଣାଇସେଇଛନି୍ତ ସେ ସେ େୀମା ର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର 

ପରିଚାଳନା ଉପସର େମସ୍ତ ଚୁକି୍ତନାମାକୁ ପରୂ୍ଣ୍ତ ପାଳନ କରି  ସ ାଲି ଆଶା କରିଥଲିା ଏ ଂ ଏକପାରଆି ଭାସ  ସି୍ଥତି ପରି ର୍ତ୍ତନ 

କରି ାକୁ ସକୌଣେି ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାେକୁ  ିଚାର କରି  ନାହି।ଁ ସ ୈସେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହ ିକଥା ଉପସର ମଧ୍ୟ ସଜ୍ାର ସେଇଥଲିା ସେ 

ଭାରତୀୟ ସେୈନୟମାସନ େୀମା ର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ପରିଚାଳନା େମ୍ବନି୍ଧରତ େମସ୍ତ ଚୁକି୍ତ ଏ ଂ ସପ୍ରାସଟାକଲକୁ କସଠାର ଭା ସର 

ପାଳନ କରିଛନି୍ତ। 

 

4. ତୁରନ୍ତ କାେତୟ ସହଉଛି େଂଘଷତ ଥ ିା େମସ୍ତ ସକ୍ଷତ୍ରସର ସେୈନକି ମାନଙ୍କର ସଫରି ାକୁ ନିଶି୍ଚତ କରି ା। ଭ ିଷୟସର ସକୌଣେି 

ମଧ୍ୟ ଅପି୍ରୟ ଘଟଣାକୁ ଅଟକାଇ ା ପାଇ ଁ ଏହା ଆ ଶୟକ। କାେତୟରତ ସେୈନିକ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ସଚୌକସିର ସଫରସ୍ତ ଏ ଂ 

ପ୍ରକ୍ରୟିାକୁ ଚରଣ ଦ୍ଧ କରି ାର ଅନି୍ତମ କାେତୟ ସେୈନୟ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କରାେି ।  

 

5. ସେମାନଙ୍କର ଆସଲାଚନା ସଶଷସର, େୁଇଜ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଞ୍ଚଟି  ିନୁ୍ଦସର େହମତି  ୟକ୍ତ କରୁଛନି୍ତ, ୋହାକି  ର୍ତ୍ତମାନର ସି୍ଥତି 

ଉପସର ସେମାନଙ୍କର େୃଷି୍ଟ୍ସକାଣକୁ ମାଗତେଶତନ କରି । 

 

ନୂଆ େଲି୍ଲୀ 

ବସବଟେମ୍ବର 11, 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. 


