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ನಮಮ 20 ಧೈಯಿಶಾಲ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ೀಿಚಚ ತ್ಾಾಗ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ನಮಮ
ತ್ಾಯಿನಾಡಿನ ಕಡೆಗೆ ನೂೀಡುವ ಧೈಯಿವಿರುವವರಿಗೆ ಪಾಠವನೂೂ ಕಲ್ಲಸ್ಥದರು: ಪಿಎಂ
ನಮಮ ಪ್ರದೀಶದೂಳಗೆ ಯಾರೂ ಇಲಿ ಅಥವಾ ನಮಮ ಹುದೆಯ ಯಾವುದೀ
ಉದೂಾೀಗವಿಲಿ: ಪಿಎಂ
ಭಾರತ ಶಾಂತಿ ಮತುಾ ಸೂೀಹವನುೂ ಬಯಸುತಾದ, ಆದರೆ ಸಾವಿಭೌಮತವವನುೂ
ಕಾಪಾಡಿಕೂಳುುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಾ: ಪಿಎಂ
ಅಗತಾವಿರುವ ಎಲ್ಾಿ ಕರಮಗಳನುೂ ತೆಗೆದುಕೂಳುಲು ಸಶಸರ ಪ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಸಾವತಂತರಾ ನಿೀಡಲ್ಾಗಿದ:
ಪಿಎಂ
ನಮಮ ಗಡಿಗಳನುೂ ಹೆಚುಚ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸಲು, ಗಡಿ ಪ್ರದೀಶದ ಮೂಲಸೌಕಯಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ
ಸಕಾಿರ ಆದಾತೆ ನಿೀಡಿದ: ಪಿಎಂ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದರತೆ ಮತುಾ ಮೂಲಸೌಕಯಿಗಳನುೂ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಗತಾವಿರುವ ಎಲ್ಾಿ ಕರಮಗಳು
ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತಾರ: ಪಿಎಂ
ರಾಜಕೀಯ ಪ್ಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಸಕಾಿರದೂಂದ್ಧಗೆ ಒಗೂೂಡಿಸುವ ಬದಿತೆಯನುೂ ವಾಕಾಪ್ಡಿಸ್ಥದರು
ಮತುಾ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ನಾಯಕತವದ ಮೀಲ್ಲನ ನಂಬಿಕಯನುೂ ಪ್ುನರುಚಚರಿಸ್ಥದರು
ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಗಡಿ ಪ್ರದೀಶಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಿಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತು ಚಚಿಸಲು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಶರೀ ನರೆೀಂದರ
ಮೀದ್ಧಯವರು ಇಂದು ವಿಡಿಯೀ ಕಾನಫರೆನಿಸಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸವಿಪ್ಕ್ಷ ಸಭೆ ನಡೆಸ್ಥದರು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ಕ್ಷಗಳ ಅಧಾಕ್ಷರು ಭಾಗವಹಿಸ್ಥದೆರು.
ಸಶಸರ ಪ್ಡೆಗಳ ಶೌಯಿ
ನಮಮ ಗಡಿಗಳನುೂ ಕಾಪಾಡುವ ಸೈನಿಕರೊಂದ್ಧಗೆ ಇಂದು ನಾರಲಿರೂ ಒಂದಾಗಿದೆೀರ ಮತುಾ
ಅವರ ಧೈಯಿ ಮತುಾ ಶೌಯಿದ ಬಗೊ ಸಂಪ್್ರ್ಿ ನಂಬಿಕಯನುೂ ಹೊಂದ್ಧದೆೀರ ಎಂದು
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಒತಿಾಹೆೀಳಿದಾೆರೆ. ಸವಿಪ್ಕ್ಷ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ, ಇಡಿೀ ದೀಶವು ಅವರೊಂದ್ಧಗೆ
ನಿಂತಿದ ಎಂದು ಹುತ್ಾತಮರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಭರವಸ ನಿೀಡಲು ಅವರು ಬಯಸುತ್ಾಾರೆ ಎಂದು

ಹೆೀಳಿದರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ನಮಮ ಪ್ರದೀಶದೂಳಗೆ ಯಾರೂ ಇಲಿ ಅಥವಾ ನಮಮ ಯಾವುದೀ ಹುದೆಗಳನುೂ
ಆಕರರ್ಮಸ್ಥಕೂಂಡಿಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರಯವರು ಸಪಷ್ಟಪ್ಡಿಸ್ಥದರು. ನಮಮ 20
ಧೈಯಿಶಾಲ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ರಕಾಾಗಿ ಸರ್ೀಿಚಚ ತ್ಾಾಗ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ
ನಮಮ ತ್ಾಯಿನಾಡಿನ ಕಡೆಗೆ ನೂೀಡುವ ಧೈಯಿವಿರುವವರಿಗೆ ಪಾಠವನೂೂ ಕಲ್ಲಸ್ಥದರು ಎಂದು
ಅವರು ಹೆೀಳಿದರು. ರಾಷ್ರವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಶೌಯಿ ಮತುಾ ತ್ಾಾಗವನುೂ
ನನಪಿಸ್ಥಕೂಳುುತಾದ.
ಎಲ್ಎಸ್ಥಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಕೈಗೊಂಡ ಕರಮಗಳಿಂದ ಇಡಿೀ ದೀಶ ನೂೀಯುತಿಾದ ಮತುಾ
ಕೂೀಪ್ಗೊಂಡಿದ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರಯವರು ಹೆೀಳಿದರು. ನಮಮ ಸೈನಿಕರು ದೀಶವನುೂ
ರಕ್ಷಿಸಲು ಯಾವುದೀ ಕಲಿನುೂ ಬಿಡುವುದ್ಧಲಿ ಎಂದು ಅವರು ನಾಯಕರಿಗೆ ಭರವಸ ನಿೀಡಿದರು.
ಈ ನಿಯೀಜನ, ಕರಮ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕರಯೆ ಭೂರ್ಮ, ಸಮುದರ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಲ್ಲ,
ನಮಮ ಪ್ಡೆಗಳು ದೀಶವನುೂ ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಗತಾ ಕರಮಗಳನುೂ ತೆಗೆದುಕೂಳುುತಿಾರ. ಇಂದು
ಭಾರತವು ಎಷ್ುಟ ಸಮಥಿವಾಗಿದ ಎಂದರೆ ನಲದ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಇಂಚು ಸಹ ನೂೀಡುವ
ಧೈಯಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲಿ. ಇಂದು, ಭಾರತಿೀಯ ಸೀನಯು ಎಲ್ಾಿ ಕ್ಷೀತರಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಮಥಿವಾಗಿದ ಎಂದು ಅವರು ಹೆೀಳಿದರು. ಸೈನಾಕಾ ಅಗತಾ ಕರಮಗಳನುೂ
ತೆಗೆದುಕೂಳುುವ ಸಾವತಂತರಾವನುೂ ನಿೀಡಲ್ಾಗಿದೆರೂ, ಭಾರತವು ತನೂ ಸಾಿನವನುೂ ಚೀನಾಕಾ
ರಾಜತ್ಾಂತಿರಕ ಮಾಗಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಪಷ್ಟಪ್ಡಿಸ್ಥದ.
ಗಡಿ ಮೂಲಸೌಕಯಿವನುೂ ಹೆಚಚಸುವುದು
ಭಾರತವು ಶಾಂತಿ ಮತುಾ ಸೂೀಹವನುೂ ಬಯಸುತಾದ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಒತಿಾಹೆೀಳಿದಾೆರೆ,
ಆದರೆ ಸಾವಿಭೌಮತವವನುೂ ಕಾಪಾಡಿಕೂಳುುವುದು ಅತಾಂತ ಮಹತವದಾೆಗಿದ. ನಮಮ
ಗಡಿಗಳನುೂ ಹೆಚುಚ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸಲು ಗಡಿ ಪ್ರದೀಶಗಳಲ್ಲಿನ ಮೂಲಸೌಕಯಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ
ಸಕಾಿರ ಆದಾತೆ ನಿೀಡಿದ ಎಂದು ಅವರು ಎತಿಾ ತೊೀರಿಸ್ಥದರು. ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳು, ಆಧುನಿಕ
ಹೆಲ್ಲಕಾಪ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ, ಕ್ಷಿಪ್ಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ವಾವಸಿಗಳಿಗೆ ಮತುಾ ನಮಮ ರ್ಮಲ್ಲಟರಿಯ ಇತರ ಅಗತಾಗಳಿಗೆ
ಸಹ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಲಪಸಲ್ಾಗಿದ. ಇತಿಾೀಚೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸ್ಥದ ಮೂಲಸೌಕಯಿಗಳ ಮೂಲಕ,
ಎಲ್ಎಸ್ಥಯಲ್ಲಿ ಗಸುಾ ತಿರುಗುವ ಸಾಮಥಾಿವ್ ಹೆಚ್ಾಚಗಿದ, ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಎಲ್ಎಸ್ಥ
ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗೊ ಉತಾಮ ಮಾಹಿತಿಯನುೂ ಪ್ಡೆದುಕೂಳುುತೆಾೀರ ಮತುಾ ಇದರ
ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉತಾಮವಾಗಿ ಮೀಲ್ಲವಚ್ಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮತುಾ ಪ್ರತಿಕರಯಿಸಲು ಸಾಧಾವಾಗುತಾದ
ಎಂದು ಅವರು ಹೆೀಳಿದರು. ನಮಮ ಸೈನಿಕರು ಈಗ ಯಾವುದೀ ತೊಂದರೆಯಿಲಿದ
ಪ್ರಯಾಣಿಸುತಿಾದೆವರ ಮೀಲೆ ಸಂಪ್್ರ್ಿ ಜಾಗರೂಕತೆಯನುೂ ಇಟುಟಕೂಳುುತ್ಾಾರೆ, ಅದು
ಕಲರ್ಮಮ ಉದವೀಗಕಾ ಕಾರರ್ವಾಗುತಾದ. ಉತಾಮ ಮೂಲಸೌಕಯಿದೂಂದ್ಧಗೆ, ಪ್ರರೀಶಸಲ್ಾಗದ

ಪ್ರದೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸಾಮಗಿರಗಳ ಮತುಾ ಅಗತಾ ವಸುಾಗಳ ಪ್್ರೆೈಕ ತುಲನಾತಮಕವಾಗಿ
ಸುಲಭವಾಗಿದ ಎಂದು ಅವರು ಹೆೀಳಿದರು.
ರಾಷ್ರ ಮತುಾ ನಾಗರಿಕರ ಕಲ್ಾಾರ್ಕಾಾಗಿ ಸಕಾಿರದ ಬದಿತೆಯನುೂ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಒತಿಾ
ಹೆೀಳಿದರು. ಅದು ವಾಾಪಾರ ಮತುಾ ಸಂಪ್ಕಿಗಳು ಅಥವಾ ಭಯೀತ್ಾಪದನಯ
ವಿರೊೀಧವಾಗಿದೆರೂ, ಸಕಾಿರ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಹಾ ಒತಾಡದ ನಡುರಯೂ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತಿದ
ಎಂದು ಅವರು ಹೆೀಳಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದರತೆ ಮತುಾ ಅಗತಾ ಮೂಲಸೌಕಯಿಗಳ
ನಿಮಾಿರ್ಕಾಾಗಿ ಶೀಘ್ರ ಕರಮ ಕೈಗೊಳುಲ್ಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸ ನಿೀಡಿದರು. ದೀಶದ
ಗಡಿಗಳನುೂ ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಶಸರ ಪ್ಡೆಗಳ ಸಾಮಥಾಿದ ಬಗೊ ಎಲ್ಾಿ ಪ್ಕ್ಷದ ಮುಖ್ಂಡರಿಗೆ ಅವರು
ಮತೆಾ ಭರವಸ ನಿೀಡಿದರು ಮತುಾ ಅಗತಾವಿರುವ ಎಲ್ಾಿ ಕರಮಗಳಿಗೆ ಸೈನಾಕಾ ಸಂಪ್್ರ್ಿ
ಸಾವತಂತರಾ ನಿೀಡಲ್ಾಗಿದ ಎಂದು ಪ್ುನರುಚಚರಿಸ್ಥದರು.
ಸವಿಪ್ಕ್ಷ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚವ ರಾಜನಾಥ್ ಸ್ಥಂಗ್ ರವರು ಹುತ್ಾತಮರ ತ್ಾಾಗವನುೂ ರಾಷ್ರ
ಎಂದ್ಧಗೂ ಮರೆಯುವುದ್ಧಲಿ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು. ಗಡಿ ನಿವಿಹಣೆ ಕುರಿತು ಭಾರತ ಮತುಾ ಚೀನಾ
ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಬಗೊ ವಿದೀಶಾಂಗ ಸಚವ ಡಾ.ಎಸ್.ಜೆೈಶಂಕರ್ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ಾ ಮಾಹಿತಿ
ನಿೀಡಿದರು. ಕಾಾಬಿನಟ್ನ ಗುರುತಿಸಲಪಟಟ ಮತುಾ ಮಂಜೂರಾದ ಗಡಿ ಪ್ರದೀಶಗಳಲ್ಲಿ
ಮೂಲಸೌಕಯಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚಚನ ಆದಾತೆ ನಿೀಡುವಂತೆ 2014 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ
1999 ರಲ್ಲಿ ಸೂಚನ ನಿೀಡಿದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೆೀಳಿದರು. ಇತಿಾೀಚನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ
ವಿವರಗಳನುೂ ಹಂಚಕೂಂಡರು.
ರಾಜಕೀಯ ಪ್ಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಮಾತನಾಡುತ್ಾಾರೆ
ರಾಜಕೀಯ ಪ್ಕ್ಷಗಳ ಮುಖ್ಂಡರು ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿನ ಪ್ಡೆಗಳ ಧೈಯಿವನುೂ ಪ್ರಶಂಸ್ಥಸ್ಥದರು.
ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ನರೆೀಂದರ ಮೀದ್ಧಯವರ ಬಗೊ ವಿಶಾವಸ ವಾಕಾಪ್ಡಿಸ್ಥದರು ಮತುಾ
ಸಕಾಿರದೂಂದ್ಧಗೆ ಐಕಾವಾಗಿರಲು ಬದಿತೆಯನುೂ ತೊೀರಿಸ್ಥದರು. ಪ್ರಿಸ್ಥಿತಿಯನುೂ ಎದುರಿಸುವ
ಬಗೊ ಅವರು ತಮಮ ಆಲೊೀಚನಗಳನುೂ ಮತುಾ ಅಭಿಪಾರಯಗಳನುೂ ಹಂಚಕೂಂಡರು.
ತಮಮ ಪ್ಕ್ಷವು ಸಕಾಿರದೂಂದ್ಧಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತಿದ ಎಂದು ಮಮತ್ಾ ಬಾಾನರ್ಜಿ ಹೆೀಳಿದರು.
ನಾಯಕರ ನಡುರ ಯಾವುದೀ ಭಿನಾೂಭಿಪಾರಯಗಳು ಇರಬಾರದು ಮತುಾ ಪ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೀ
ಐಕಾತೆಯ ಕೂರತೆ ಇರಬಾರದು, ಇತರ ದೀಶಗಳು ಇದರ ಲ್ಾಭವನುೂ ಪ್ಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು
ನಿತಿೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆೀಳಿದರು. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ನರೆೀಂದರ ಮೀದ್ಧಯವರ ನೀತೃತವದಲ್ಲಿ ದೀಶ
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ ಎಂದು ಚರಾಗ್ ಪಾಸಾವನ್ ಹೆೀಳಿದಾೆರೆ. ಉದಿವ್ ಠಾಕರ ಪ್ರಧಾನ
ಮಂತಿರಯನುೂ ಹೊಗಳಿದರು ಮತುಾ ಇಡಿೀ ದೀಶವು ಒಗೂಟ್ಾಟಗಿದ ಮತುಾ ಅವರೊಂದ್ಧಗೆ ಇದ
ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು.

ಭಾರತ ಮತುಾ ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ವಿವಾದದ ವಿವರಗಳ ಬಗೊ ನಾಯಕರು ಇನೂೂ
ಕತಾಲೆಯಲ್ಲಿದಾೆರೆ ಎಂದು ಸೂೀನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಹೆೀಳಿದಾೆರೆ. ಗುಪ್ಾಚರ ವರದ್ಧ ಮತುಾ ಇತರ
ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದಂತೆ ಅವರು ನರೆೀಂದರ ಮೀದ್ಧ ಸಕಾಿರವನುೂ ಪ್ರಶೂಸ್ಥದರು.
ಸೈನಿಕರು ಶಸಾರಸರಗಳನುೂ ಇಟುಟಕೂಳುುತ್ಾಾರೊೀ ಇಲಿರ್ೀ ಎಂಬ ವಿಷ್ಯದ ಬಗೊ ಶರದ್
ಪ್ವಾರ್ ಒತಿಾಹೆೀಳಿದರು, ಇದನುೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಂದ ನಿಧಿರಿಸಲ್ಾಗುತಾದ,
ರಾಜಕೀಯ ಪ್ಕ್ಷಗಳು ಅಂತಹ ವಿಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ಸೂಕ್ಷಮತೆಯನುೂ ಗೌರವಿಸುವ
ಅಗತಾವಿದ. ಈಶಾನಾ ಪ್ರದೀಶದ ಮೂಲಸೌಕಯಿಗಳ ಬಗೊ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕಲಸ
ಮಾಡುತಿಾದಾೆರೆ ಮತುಾ ಇದನುೂ ಮುಂದುವರಿಸಬೆೀಕು ಎಂದು ಕೂನಾರಡ್ ಸಂಗಾಮ ಹೆೀಳಿದರು.
ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಲು ಸಮಯವಲಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಯಾವುದೀ ನಿಧಾಿರ
ತೆಗೆದುಕೂಂಡರೂ ಅವರೊಂದ್ಧಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲುಿತ್ಾಾರೆ ಎಂದು ಮಾಯಾವತಿ ಹೆೀಳಿದರು. ಈ
ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಹೆೀಳಿಕಯನುೂ ಎಂ.ಕ.ಸಾಟಲ್ಲನ್ ಸಾವಗತಿಸ್ಥದರು.
ನಾಯಕರು ತಮಮ ಅಭಿಪಾರಯಗಳನುೂ ಹಂಚಕೂಂಡ ಮತುಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಥದೆಕಾಾಗಿ
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರಯವರು ಧನಾವಾದ ಅಪಿಿಸ್ಥದರು.
ನವ ದಹಲ್ಲ
ಜೂನ್ 19, 2020
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