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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ 

 

ਪਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਵੱਲੋਂ  ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹਦੱੀ ਖਤੇਰਾਾਂ ਦ ੇਹਾਲਤ ਬਾਰ ੇਟ ਪੱਣੀ 
 

ਇੰਦਰਾਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ: ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਟਊਰ ੋ,ਦਟੱਲੀ ਦੁਆਰਾ 17 ਜੂਨ, 2020. 3:35 ਸ਼ਾਮ  
 
ਸਹਟਯੋਗਟਉ  

 

ਗਾਲਵਾਨ ਘਾ ੀ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਦੀ ਰੱਖਟਆ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਭਾਰਤ ਮਾਾਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਪੱੁਤਰਾਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਲਟਦਾਨ 

ਦਟੱਤਾ ਹੈ। 

 
ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਟੱਚ ਉਨ੍ਹਾਾਂ ਵੱਲੋਾਂ ਦਟੱਤੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਮੈਾਂ ਉਨ੍ਹਾਾਂ ਅੱਗ ੇਸਟਰ ਝੁਕਾਉਾਂਦਾ ਹਾਾਂ, ਮੈਾਂ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਉਨ੍ਹਾਾਂ ਨੂੰ 

ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਾਂਜਲੀ ਭੇ  ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ। 

 
ਸੋਗ ਦੀ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਟੱਚ ਮੈਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਾਂ ਦੇ ਪਰਟਵਾਰਾਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗ  ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ। 

 
ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। 

 
ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਜਾਈਾਂ ਨਹੀਾਂ ਜਾਵੇਗੀ। 

 
ਹਾਲਾਤ ਭਾਵੇਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਥਟਤੀ ਭਾਵੇਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦ੍ਰਟੜਤਾ ਨਾਲ 

ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। 

 
ਸਭਟਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਦੇਸ਼ ਹ.ੈ ਸਾਡਾ ਇਤਟਹਾਸ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਰਟਹਾ ਹੈ। 

 

ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਟਚਾਰਧਾਰਕ ਮੰਤਰ ਰਟਹਾ ਹ-ੈ: ਸਮਸਤਹ: ਸੁਖਟਨੋ ਭਵੰਤ ੁ

 

ਅਸੀਾਂ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਟਚ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੈਰੀਅਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

 



ਅਸੀਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਆਾਂਢੀਆਾਂ ਨਾਲ ਮਟਲਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਾਂ ਦੇ 

ਵਟਕਾਸ ਅਤੇ ਕਲਟਆਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

 
ਜਟੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਸੀਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਟ ਮਤਭੇਦ ਵਟਵਾਦ ਨਾ ਬਣਨ, ਮਤਭੇਦ ਵਟਵਾਦ ਨਹੀਾਂ ਬਣਨੇ 

ਚਾਹੀਦੇ। 

 
ਅਸੀਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਟਸੇ ਨੂ ੰਭੜਕਾਉਾਂਦੇ ਨਹੀਾਂ ਹਾਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਾਂ 

ਕਰਦੇ। 

 
ਜਦੋਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ 

ਕਰਨ ਦ ੇਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

 
ਤਟਆਗ ਅਤੇ ਸਟੱਖਟਆ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ ਰੀ ਚਰਟੱਤਰ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ 

ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ ਰੀ ਚਰਟੱਤਰ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ। 
 

ਮੈਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂ ੰਭਰੋਸਾ ਦਟਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਾਂ, ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਜਾਈਾਂ ਨਹੀਾਂ ਜਾਵੇਗੀ। 

 
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭਨਾਾਂ ਤੋਾਂ ਉੱਪਰ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰੱਖਟਆ ਕਰਨ ਤੋਾਂ ਸਾਨੰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਾਂ ਰੋਕ 

ਸਕਦਾ।  

 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਟਸੇ ਨੂ ੰਵੀ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਜਾਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 

 
ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂ ੰਭੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਾਂ ਉਸਦਾ ਢੁਕਵਾਾਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਟੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸਾਡੇ ਸਹੀਦ ਫੌਜੀਆਾਂ ਦੇ ਬਲਟਦਾਨ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫ਼ਖਰ ਹੈ। ਮੈਾਂ ਤੁਹਾਨੂ ੰਸਾਰਟਆਾਂ ਨੂ ੰਦੋ ਮਟੰ  ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਕ ੇਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਪੱੁਤਰਾਾਂ ਨੂ ੰ

ਸ਼ਰਧਾਾਂਜਲੀ ਭੇ  ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ। 

***** 
VRRK / VJ  
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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. 


