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సహచరులారా, 

గాల్వాన్ లోయలో మన మాతృభూమిని పరిరక్షించడంలో భాగంగా భారతమాత వీర 

పుత్రులు మహోన్నతమైన త్యాగం చేశారు. 

దేశ సేవలో వారు చేసిన ఈ గొప్ప త్యాగానికి గాను నేను వారికి శిరస్సు వంచి 

ప్రణామం చేస్తున్నాను, వారికి నేను హృదయపూర్వకమైన నివాళిని 

అర్పిస్తున్నాను. 

ఇలాంటి విచారకరమైన విపత్కర సమయంలో, మన అమరవీరుల కుటుంబాలకు నా ప్రగాఢ 

సంతాపం తెలిజేస్తున్నాను. 

నేడు దేశం మొత్తం మీకు తోడుగా నిలుస్తోంది, దేశవాసుల భావోద్వేగాలన్నీ 

మీతోనే ఉన్నాయి. 

మన అమరవీరుల ఈ త్యాగం వృధా కాబోదు. 



ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ, ఎలాంటి పరిణామాలు ఎదురైనా భారత్ తన 

ఆత్మగౌరవాన్ని అలాగే మాతృభూమికి చెందిన ప్రతి అంగుళాన్ని కూడా దృఢంగా 

పరిరక్షించుకుంటుంది. 

భారత్ సాంస్కృతికంగా శాంతికాముక దేశం. మన చరిత్ర శాంతికి నిదర్శనం. 

భారత్ సైద్ధాంతిక మంత్రం -: సమస్తా: సుఖినోభవంతు 

ఏ కాలంలోనైనా మనం శాంతినే కురుకున్నాం అలాగే మొత్తం మానవాళి 

శ్రేయస్సును ఆకాంక్షిస్తాం. 

మన పొరుగు దేశాలతో మనం ఎల్లప్పుడూ స్నేహపూర్వక మరియు 

సహకారాత్మకంగానే సాన్నిహిత్యంతో మెలుగుతాం. వాళ్ల అభివృద్ధి ఇంకా 

సంక్షేమాన్ని ఎప్పుడూ ఆశిస్తాం. 

మనకు ఎక్కడ విభేధాలు ఉన్నా కూడా, మేము ఆ విభేదాలను ఎట్టిపరిస్థితులో 

కూడా వివాదాలుగా మారకుండా ఎల్లప్పుడూ ప్రయత్నిస్తాం. 

మేము ఎన్నడూ కూడా ఎవ్వరినీ రెచ్చగొట్టము, అలాగే దేశ 

సార్వభౌమాధికారం మరియు సమగ్రత విషయంలో ఎట్టిపరిస్థితుల్లో కూడా 

రాజీపడం. 

సమయం వచ్చినప్పుడల్లా దేశ సార్వభౌమాధికారం మరియు సమగ్రతను 

పరిరక్షించుకోవడంలో మేము మా బలం ఏంటో చాటిచెబుతూనే ఉన్నాం, మా 

సామర్థ్యాలను నిరూపించుకుంటున్నాం. 

సంయమనం మరియు ఎదుగుదల అనేది మన జాతి సుగుణం, అయితే అదే సమయంలో బలం, 
శౌర్యం అనేవి కూడా మన దేశ స్వభావంలో అంతే సమానమైన భాగం. 

మన సైనికుల త్యాగం వృధా కానివ్వబోమని దేశ ప్రజలకు నేను వాగ్దానం 

చేస్తున్నాను. 

భారత దేశ సమగ్రత మరియు సార్వభౌమాధికారమే మాకు సర్వోన్నతమైనవి 

అలాగే వాటిని పరిరక్షించుకోవడంలో మనల్ని ఎవ్వరూ అడ్డుకోలేరు. 



దీని విషయంలో ఎవరికీ కూడా ఎలాంటి సందేహం, గందరగోళం అక్కర్లేదు. 

భారత్ శాంతిని కోరుకుంటుంది. అయితే, భారత్ ను ఎవరైనా రెచ్చగొడితే 

మాత్రం అందుకు తగిన సమాధానం కూడా ఇస్తుంది. 

మన అమర సైనికుల త్యాగాలు దేశానికి ఎంతో గర్వకారణం. మన వీర పుత్రులకు 

నివాళిగా రెండు నిమిషాలు మౌనం పాటించాల్సిందిగా నేను మీ అందరినీ 

కోరుతున్నాను. 
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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. 


