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વડાપ્રધાનની કચરેી 

ભારત-ચીન સીમા ક્ષેત્રોમાં પરિસ્થિતિ પર વડાપ્રધાનની 

ટિપ્પણીઓ 

 
એન્ટ્રી તારીખ: 17 જૂન 2020 બપોરનાં 3:35 વાગ્યે પીઆઇબી દિલ્હી દ્વારા 

સાથીઓ, 

ભારત માતાનાં વીર પુત્રોએ ગલવાન વેલીમાં આપણી માતૃભૂિમની રક્ષા કરતી વખતે સવોચ્ચ બલીિાન આપયંુ છે. 

િેશની સેવામાં કરવામાં આવેલા આ મહાન બિલિાન માટે હું તેઓને નમન કરં છંુ, હું કૃતજ્ઞતા સાથે તેઓને શ્રદ્ધાંજલી 

પાઠવું છંુ. 

આ શોકનાં મુશ્કેલ સમયમાં, આપણા શિહિોનાં પદરવારોને હું સાંત્વના પાઠવું છંુ.  

આજે સમગ્ર િેશ તમારી સાથે છે, િેશની લાગણીઓ તમારી સાથે છે. 

આપણા શિહિોનંુ આ બદિલાન વ્યથથ નહીં જાય. 

પદરિથથિત કોઇપણ હોય, સંજોગો કોઇપણ હોય, ભારત િેશનાં આત્મ-સન્ટ્માન અને જમીનનાં િરેક ઇંચની અડગતાપૂવથક 

રક્ષા કરશ.ે 

ભારત સાંથકૃિતક રીતે શાંિતિપ્રય િેશ છે. આપણો ઇિતહાસ શાંિતનો છે. 
 

ભારતનો સૈદ્ધાંિતક મંત્ર આ રહ્યો છે -: સમથતાહઃ સુિખનો ભવત ુ 

 



િરેક કાળમા,ં આપણે સમગ્ર માનવજાત માટે શાંિત અને સુખાકારીની શુભકામના રાખી છે. 

આપણે હંમેશા આપણા પાડોશીઓ સાથે સહકાર અને મૈત્રીપૂણથ રીતે નજીકથી કામ કયુું છે. હંમેશા તેઓનાં િવકાસ અને 

સુખાકારીની શુભેચ્છા રાખી છે. 

જયાં પણ આપણા તફાવતો રહ્યા છે, ત્યા ંઆપણે તે તફાવતો તકરારો ન બને તેવો હંમેશા પ્રયાસ કયો છે, તફાવતો 

તકરારોમાં રૂપાંતદરત ન થાય તે અિનવાયથ છે. 

આપણે કિાપી કોઇને ઉશ્કેરતા નથી, પરંતુ આપણે આપણા િેશની અખંદડતતા અને સાવથભોમત્વ સાતે કોઇ બાંધછોડ પણ 

કરતા નથી. 

જયારે પણ સમય આવ્યો છે, ત્યારે આપણે આપણા સામર્થયથનું િનરૂપણ કયુું છે, િેશની અખંદડતતા અને સાવથભૌમત્વની 

રક્ષા કરવામાં આપણી ક્ષમતાઓને સાિબત કરી છે. 

ત્યાગ અને િશક્ષણ આપણા રાિિય ચદરત્રનો િહથસો છે, પરંતુ તે જ સમયે, સામર્થયથ અને વીરતા પણ આપણા િેશનાં 

ચદરત્રનો એકસમાન િહથસો છે. 

હું િેશને ખાતરી આપવા માંગુ છંુ કે, આપણા સૈિનકોનું બિલિાન વ્યથથ નહીં જાય. 

ભારતની અખંદડતતા અને સાવથભૌમત્વ આપણા માટે સવોચ્ચ છે, અને તેનંુ રક્ષણ કરવામાં આપણને કોઇ અટકાવી શકે 

નહીં. 

આ બાબત અંગે કોઇને પણ કોઇપણ મુંઝવણ કે શંકા ન હોવી જોઇએ. 

ભારત શાંિત ઇચ્છે છે. પરંતુ ભારતની ઉશ્કેરણી કરવા પર, ઉિચત જવાબ પણ આપવામાં આવશે. 

આપણા શિહિ સૈિનકોએ કરેલા બિલિાન બિલ િેશ ગવથ અનુભવે છે. હું આપ સવેને બે િમનીટ શાંિત રાખી અને આપણા 

વીર પુત્રોને શ્રદ્ધાંજલી આપવા પ્રાથથના કરં છંુ. 

***** 
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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. 

 


