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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ 

ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରର ପରସି୍ଥିତକୁି ରନଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 

ଟପି୍ପଣୀ 
 

ଏଣ୍ଟ୍ରୀ ତାରଖି:17 ଜୁନ୍ 2020 3:35PM PIB ଦଲି୍ଲୀ 
ରମା ପି୍ରୟ ରଦଶବାସୀମାରନ, 

ଭାରତ ମାତାଙ୍କ ବୀର ସନ୍ତାନମାରନ ଗାଲୱାନ୍ ଘାଟରିର ଆମ ମାତୃଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା କରୁଥିବାରବରଳ ସରବ୍ାଚ୍ଚ ବଳଦିାନ 

ରଦଇଛନ୍ତ।ି 

ରଦଶର ରସବାରର ଏହ ିମହାନ୍ ବଳଦିାନ ପାଇଁ ମଁୁ ରସମାନଙ୍କ ନମିରନ୍ତ ନତମସ୍ତକ ରହାଇ ରମା ହୃଦୟରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳ ିରଦଉଛ।ି 

ଦୁୁଃଖର ଏହ ିକଠନି ସମୟରର ମଁ ୁଆମର ବୀର ସହୀଦମାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତ ିସରମେଦନା ବୟକ୍ତ କରୁଛ।ି  

ଆଜ,ି ସମଗ୍ର ରଦଶ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହତି ଅଛ,ି ରଦଶର ଭାବନା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହତି ଅଛ।ି 

ଆମ ବୀରମାନଙ୍କର ଏହ ିବଳଦିାନ ବୟର୍୍ ରି୍ଯବନାହିଁ। 

ସି୍ଥତ ିର୍ଯାହା ରହଉନା କାହିଁକ,ି ପରିସି୍ଥତ ିର୍ଯାହା ରହଉନା କାହିଁକ,ି ଭାରତ ରଦଶର ଆତ୍ମ-ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରରତୟକ ଇଞ୍ଚ ଭୂମିକୁ ଦୃଢ଼ 

ଭାବରର ରକ୍ଷା କରିବ। 

ଭାରତ ରହଉଛ ିସାାଂସ୍କତୃକି ଭାରବ ଏକ ଶାନ୍ତପିି୍ରୟ ରଦଶ। ଆମର ଇତହିାସ ଶାନ୍ତରି ରହଆିସଛି।ି 



 

ଭାରତର ରବୈଚାରକି ମନ୍ତ୍ର ରହଉଛ-ି: ସମସ୍ତୁଃ ସୁଖିରନା ଭବନୁ୍ତ 

 

ପ୍ରରତୟକ ରୁ୍ଯଗରର, ଆରମ ସମଗ୍ର ମାନବତା ପାଇଁ ଶାନ୍ତ ିଓ କଲୟାଣର କାମନା କରିଆସଛୁି। 

ଆରମ ସବ୍ଦା ଆମର ପର ାଶୀଙ୍କ ସହତି ସହରର୍ଯାଗାତ୍ମକ ଓ ବନୁ୍ଧତ୍ୱପୂର୍୍ଣ୍ ରଶୈଳୀରର କାମ କରିଛୁ। ସବ୍ଦା ରସମାନଙ୍କର ବକିାଶ 

ଓ କଲୟାଣ ପାଇଁ କାମନା କରିଛୁ। 

ରର୍ଯଉଁଠାରର ବ ିଆମର ମତରଭଦ ରହଛି,ି ଆରମ ସବ୍ଦା ଏହା ରଚଷ୍ଟା କରିଛୁ ରର୍ଯ, ମତରଭଦ ବବିାଦ ନ ରହଉ, ମତରଭଦ 

ବବିାଦରର ନ ବଦଳୁ। 

ଆରମ ରକରବବ ିକାହାକୁ ଉରେଜତି କରୁନାହୁଁ, କନୁି୍ତ ଆମ ରଦଶର ଅଖଣ୍ଡତା ଓ ସାବ୍ରଭୌମତ୍ୱ ସହତି ରକୌଣସି ସାଲିସ୍ ମଧ୍ୟ 

କରୁନାହୁଁ। 

ରର୍ଯରବବ ିସମୟ ଆସିଛ,ି ଆରମ ରଦଶର ଅଖଣ୍ଡତାଓ ସାବ୍ରଭୌମତ୍ୱର ରକ୍ଷା କରବିାରର ଆମର ସାମର୍୍ୟତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କର ି

ନଜି ଶକି୍ତର ପ୍ରଦଶ୍ନ କରିଛୁ। 

ତୟାଗ ଓ ଶକି୍ଷା ଆମ ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ରର ଅାଂଶ ଅରଟ, କନୁି୍ତ ସମାନ ସମୟରର ପରାକ୍ରମ ଓ ବୀରତା ସମଭାବରର ଆମ ରଦଶର 

ଚରିତ୍ରର ଅାଂଶ ଅରଟ। 

ମଁ ୁସମଗ୍ର ରଦଶକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ରଦବାକୁ ଚାହୁଁଛ ିରର୍ଯ, ଆମ ବୀର ରସୈନକିମାନଙ୍କର ବଳଦିାନ ବୟର୍୍ ରି୍ଯବନାହିଁ। 

ଭାରତର ଅଖଣ୍ଡତା ଓ ସାବ୍ରଭୌମତ୍ୱ ଆମ ପାଇଁ ସରବ୍ାଚ୍ଚ ଏବାଂ ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରୁ ଆମକୁ ରକହ ିରରାକପିାରିରବ ନାହିଁ। 

ଏହ ିବଷିୟକୁ ରନଇ କାହାର ରକୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କମିୋ ସରେହ ରହବିା ଉଚତି ନୁରହଁ। 

ଭାରତ ଶାନ୍ତ ିଚାରହଁ। କନୁି୍ତ ଭାରତକୁ ଉସୁରକଇରଲ, ଏକ କ ା ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଦଆିରି୍ଯବ। 

ଆମ ସହୀଦ ରସୈନକିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାର୍ଯାଇଥିବା ବଳଦିାନକୁ ରନଇ ଆମ ରଦଶ ଗବତି। ଆମର ବୀର ସୁପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳ ି

ରଦବା ପାଇଁ ଦୁଇ ମିନଟି୍ ନୀରବ ରହବିା ନମିରନ୍ତ ମଁୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଅନୁରରାଧ କରୁଛ।ି 
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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. 


