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ભારત-ચીન સીમા ક્ષતે્રોમાાં પરરસ્થિસ્તની ચચાા કરવા માટે વડાપ્રધાન સવાપક્ષીય બઠેક 
યોજે છે 

જૂન 19, 2020 
લદાખમાાં આપણા 20 બહાદરુ સસૈ્નકોએ સવોચ્ચ બસ્લદાન આપયુાં હતુાં પરાંતુ તે સાિે આપણી માતભૃસૂ્મ તરફ 
આાંખ ઉંચી કરવાની હહમત કરવાવાળા લોકોને પાઠ ભણાવ્યો હતો: વડાપ્રધાન 

આપણા ક્ષતે્રમાાં કોઇ વ્યસ્તત આવ્યુાં નિી કે આપણી કોઇ છાવણી પર કબ્જો જમાવવામાાં આવ્યો નિી: 
વડાપ્રધાન 

ભારત શાાંસ્ત અને મતૈ્રી ઇચ્છે છે, પરાંતુ સાવાભોમત્વની જાળવણી કરવી સૌપ્રિમ બાબત છે: વડાપ્રધાન 

તમામ જરૂરી પગલાઓ લવેા માટે સશથત્ર દળોને છૂટ આપવામાાં આવી છે: વડાપ્રધાન 

આપણી સીમાઓને વધારે સુરસ્ક્ષત કરવા માટે સીમા ક્ષતે્રનાાં ઇન્ફ્રાથરતચરનાાં સ્વકાસ માટે સરકાર ેપ્રાિસ્મકતા 
આપી છે: વડાપ્રધાન 

રાસ્િય સરુક્ષા અને ઇન્ફ્રાથરતચરનાાં સ્નમાાણ માટે તમામ જરૂરી પગલાઓ ઝડપી ગસ્ત સાિે ચાલુાં રહશે:ે 
વડાપ્રધાન 

રાજકીય પક્ષોનાાં નતેાઓ સરકાર સાિે એકતામાાં ઉભા રહવેાની કરટબદ્ધતા વ્યતત કરે છે અને વડાપ્રધાનની 
આગવેાનીમાાં શ્રદ્ધા રાખે છે 

 

આજે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્ફ્ર મોદીએ ભારત-ચીન સીમા ક્ષેત્રોમાાં પરરસ્થિસ્તની ચચાા કરવા માટે સ્વડીયો કોન્ફ્ફરન્ફ્સ 
મારફત સવાપક્ષીય બેઠક યોજી હતી. આ બેઠકમાાં સ્વસ્વધ રાજકીય પક્ષોનાાં અધ્યક્ષોએ ભાગ લીધો હતો. 
 

સશથતર બળોની વીરતા 
 

વડાપ્રધાને ભારપૂવાક કહ્ુાં હતુાં કે આપણી સીમાઓનુાં રક્ષણ કરતા સૈસ્નકો સાિે આપણે બધા એકતા સાિ ેઉભા 
છીએ અને તેઓની હહમત અને બહાદૂરીમાાં સાંપૂણા શ્રદ્ધા રાખીએ છીએ. તેણે ઉમેયુું હતુાં કે સવાપક્ષીય બેઠક 
મારફત, તે શસ્હદોનાાં પરરવારોને ખાતરી આપવા માાંગે છે કે સમગ્ર દેશ તેઓ સાિે ઉભો છે. 
 

પ્રારાંભમાાં, વડાપ્રધાને થપષ્ટતા કરી હતી કે કોઇપણ વ્યસ્તત આપણા ક્ષેત્રમાાં નિી કે આપમી કોઇપણ છાવણી પર 
કબ્જો જમાવવામાાં આવ્યો નિી. તેણે કહ્ુાં હતુાં કે આપણા 20 બહાદૂર સૈસ્નકોએ લદાખમાાં રાિ માટે સવોચ્ચ 
બસ્લદાન આપયુાં છે એટલુાં જ નહીં પરાંતુ આપણી માતૃભૂસ્મ તરફ આાંખ ઉંચી કરવાની હહમત કરનારાઓને પાઠ 
પણ ભણાવ્યો છે. રાિ સદાય તેઓની વીરતા અન ેબસ્લદાનને યાદ કરશ.ે 
 

વડાપ્રધાને કહ્ુાં હતુાં કે સમગ્ર દેશને આઘાત લાગ્યો છે વાથતસ્વક સ્નયાંત્રણ રેખા (LAC) પર ચીન દ્વારા લેવામાાં 
આવેલા પગલાઓ તરફ ગુથસ ેિયેલ છે. તેણે નેતાઓને ખાતરી આપી હતી કે દેશની રક્ષા કરવા માટે આપણા 



સશથત્ર બળો કોઇપણ કચાશ રાખી રહ્ા નિી. પછી તે તૈનાતી હોય, કાયાવાહી હોય કે પ્રસ્તરોધી કાયાવાહી 
હોય, જમીનિી હોય, સમુરિી હોય કે વાયુ માગે હોય, આપણા બળો દેશનુાં રક્ષણ કરવા માટે જરૂરી પગલાઓ 
લઇ રહ્ા છે. તેણે બારપૂવાક જણાવ્યુાં હતુાં કે આજે દેશ એવી ક્ષમતાઓ ધરાવે છે કે આપણી એક ઇંચ ભૂસ્મ 
તરફ આાંખ ઉંચી કરવા માટે પણ કોઇપણ વ્યસ્તત હહમત કરી શકતી નિી. તેણે કહ્ુાં હતુાં કે આજે ભારતીય 
બળો તમામ ક્ષેત્રોમાાં એકસાિે ગસ્તસ્વસ્ધ કરવા સક્ષમ છે. એકબાજુાં આપણાાં સૈન્ફ્યને જરૂરી પગલાઓ લેવા માટે 
છૂટ આપવામાાં આવી છે, ત્યારે ભારત દ્વારા રાજદ્વારી માગોિી પણ ચીનને પોતાની સ્થિસ્ત થપષ્ટ રીતે 
જણાવવામાાં આવી છે. 
 

બોડાર ઇન્ફ્રાથરતચર વધારવુાં 
 

વડાપ્રધાને ભારપૂવાક કહ્ુાં હતુાં કે ભારત શાાંસ્ત અને મૈત્રી ઇચ્છે છે, પરાંતુ સાવાભૌમત્વની જાળવણી કરવી 
સૌપ્રિમ બાબત છે. તેણે પ્રકાશ પાડ્યો હતો કે સરકાર દ્વારા આપણી સીમાઓને વધારે સુરસ્ક્ષત કરવા માટે 
સીમા ક્ષેત્રમાાં ઇન્ફ્રાથરતચરનાાં સ્વકાસન ેપ્રાિસ્મકતા આપી છે. લડાકુ સ્વમાનો, આધુસ્નક હેસ્લકોપટરો, સ્મસાઇલ 
ડીફેન્ફ્સ સીથટમો અને આપણા બળોની આવી અન્ફ્ય જરૂરીયાતો માટે પણ જોગવાઇઓ કરવામાાં આવી છે.  તેણે 
કહ્ુાં હતુાં કે તાજેતરમાાં સ્વકસાવેલા ઇન્ફ્રાથરતચર મારફત, વાથતસ્વક સ્નયાંત્રણ રેખા (LAC) પર પેરોહલગની 
ક્ષમતામાાં પણ વધારો િયો છે. અને ઉમેયુું હતુાં કે આનાાંિી, વાથતસ્વક સ્નયાંત્રણ રેખા (LAC) પરની 
પરરસ્થિસ્તઓિી આપણે વધાર ેમાસ્હતગાર રહીએ છીએ અને પરરણામે આપણે વધારે સારી દેખરેખ રાખી અને 
પ્રસ્તભાવ આપી શકીએ છીએ. અગાઉ કોઇપણ સ્વક્ષેપ વગર િતી હતી તેવી સ્હલચાલો હવે આપણા જવાનો 
દ્વારા ચકાસવામાાં આવે છે, જે તયારેક તણાવ વધારવા તરફ દોરી જાય છે. તેણે નોંધ લીધી હતી કે મુશ્કેલ 
પ્રદેશમાાં વધારે સારા ઇન્ફ્રાથરતચરિી, જવાનોને સાધનસામગ્રીઓ અને મહત્વની વથતુઓ પૂરી પાડવાનુાં 
તુલનાત્મક રીતે વધારે સરળ બન્ફ્યુાં છે. 
 

વડાપ્રધાને રાિ અને તેનાાં નાગરરકોની સુખાકારી માટેની સરકારની પ્રસ્તબદ્ધતા ભારપૂવાક જણાવી હતી અને કહ્ુાં 
હતુાં કે વ્યાપાર હોય, કનેસ્તટસ્વટી હોય કે પછી આતાંકવાદનો સામનો કરવાની બાબત હોય, સરકાર હાંમેશા બાહ્ 
દબાણ સામે ઉભી રહી છે. તેણે ખાતરી આપી હતી કે રાસ્િય સુરક્ષા અને જરૂરી ઇન્ફ્રાથરતચરનાાં સ્નમાાણ માટે 
જરૂરી તમામ પગલાઓ ઝડપી ગસ્તિી લેવાનુાં ચાલુાં રહેશે. તેણે આપણી સીમાઓનુાં રક્ષણ કરવાની સશથત્ર 
બળોની ક્ષમતા અાંગે અને તમામ જરૂરી પગલાઓ લેવા માટ ે તેઓન ે છૂટ આપવામાાં આવ્યા અાંગે નેતાઓને 
ફરીિી ખાતરી આપી હતી. 
 

રક્ષા માંત્રી શ્રી રાજનાિ હસહે કહ્ુાં હતુાં કે રાિ શસ્હદોનાાં બસ્લગાનન ેકદાપી ભૂલશે નહીં. સ્વદેશ માંત્રી એસ. 
જયશાંકર ેસીમા વ્યવથિાપન પર ભારત અને ચીન વચ્ચે િયેલી સમજૂસ્તઓની ઝાાંખી કરાવી હતી, 1999 માાં 
કેસ્બનેટ દ્વારા ઓલખ કરી અને માંજુર કરવામાાં આવેલા સીમાાં ક્ષેત્રોમાાં આવેલા પ્રાાંતોમાાં ઇન્ફ્રાથરતચરનાાં 
સ્વકાસને સવોચ્ચ પ્રાિસ્મકતા આપવા માટ ે2014 માાં વડાપ્રધાન દ્વારા આપવામાાં આવેલા સ્નદેશો અાંગે માસ્હતી 
આપી હતી, અને તાજેતરની ઘટનાઓ અાંગે પણ સ્વગતો રજૂ કરી હતી. 



 

રાજકીય પક્ષોનાાં નતેાઓ બોલે છે 

 

રાજકીય પક્ષનાાં નેતાઓએ લદાખમાાં સશથત્ર બળોએ દાખવેલા શૌયાને સ્બરદાવ્યુાં હતુાં. તેઓએ જરૂરીયાતનાાં આ 
સમયમાાં વડાપ્રધાનની આગેવાનીમાાં શ્રદ્ધા રાખી હતી અને સરકાર સાિ ેએકતામાાં ઉભા રહેવાની કરટબદ્ધતા 
વ્યતત કરી હતી. તેઓએ આ પરરસ્થિસ્તનો સામનો કરવા પરનાાં તેઓનાાં સ્વચારો અને આઇરડયા રજૂ કયાા હતા. 
 

શ્રીમસ્ત મમતા બેનરજીએ કહ્ુાં હતુાં કે તેણીનો પક્ષ સરકાર સાિ ેમજબૂત એકતાિી ઉભો છે. શ્રી સ્નસ્તશ કુમારે 
કહ્ુાં હતુાં કે નેતાઓ વચ્ચે કોઇ મતભેદો ન હોવા જોઇએ અને પક્ષોએ એવા કોઇ કસુાંપન ેઅનુમસ્ત ન આપવી 
જોઇએ જેનો અન્ફ્ય રાિો ગેરફાયદો ઉઠાવી શક.ે શ્રી સ્ચરાગ પાસવાન ે કહ્ુાં હતુાં કે દેશ વડાપ્રધાનની 
આગેવાનીમાાં સુરસ્ક્ષત હોવાનો અનુભવ કરે છે. શ્રી ઉદ્ધવ ઠાકરેએ વડાપ્રધાનને સ્બરદાવ્યા હતા અને કહ્ુાં હતુાં કે 
સમગ્ર દેશ એક છે અને વડાપ્રધાન સાિ ેછે. 
 

શ્રીમસ્ત સોસ્નયા ગાાંધીએ કહ્ુાં હતુાં કે સ્વગતો અાંગે નેતાઓ હજુાં પણ અાંધારામાાં છે અન ેઇન્ફ્ટેસ્લજન્ફ્સ અહેવાલો 
અને અન્ફ્ય સાંબાંસ્ધત બાબતો સ્વશ ેસરકારન ેપ્રશ્નો પૂછ્યા હતા. શ્રી શરદ પવારે ભારપૂવાક કહ્ુાં હતુાં કે સૈસ્નકોએ 
શથત્રો સાિે રાખવા જોઇએ કે નહીં તેનો મુદ્દો આાંતરરાસ્િય સમજૂસ્તઓ દ્વારા નતકી કરવામાાં આવે છે અને 
પક્ષોએ આવી બાબતોમાાં સામેલ સાંવેદનશીલતાનો આદર કરવો જોઇએ. શ્રી કોનરાડ સાંગમાએ કહ્ુાં હતુાં કે 
વડાપ્રધાન ઉત્તરપૂવામાાં ઇન્ફ્રાથરતચર પર કામ કરી રહ્ા છે અને તે ચાલુાં રહેવુાં અસ્નવાયા છે.  શ્રીમસ્ત 
માયાવતીએ કહ્ુાં હતુાં કે રાજકારણ માટે આ બાબત પ્રિમ વખત બની રહી નિી અને વડાપ્રધાન જે કોઇપણ 
સ્નણાય લે તેની સાિે તેણી અડગ રીતે ઉભી છે. શ્રી એમ કે થતાસ્લને આ મુદ્દા પર વડાપ્રધાન દ્વારા આપવામાાં 
આવેલા તાજેતરનાાં થટેટમેન્ફ્ટને આવકાયુું હતુાં. 
 

વડાપ્રધાને નેતાઓને તેઓનાાં રસ્ષ્ટકોણોનુાં આદાન-પ્રદાન કરવા અને આ બેઠકમાાં ભાગ લેવા બદલ આભાર માન્ફ્યો 
હતો. 
 

નવી રદલ્હી 
જૂન 19, 2020 
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