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ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തി പ്രശ്നങ്ങൾ ൈർച്ച ചൈയ്യുന്നതിന് പ്രധാനമപ്ന്ത്ി സർവ 
കക്ഷി സമ്മേളനം നടത്തുന്നു  
ജൂൺ 19, 2020 

 
നേുചട ധീര ജവാന്മാരിൽ 20 മ്മരർ മഹത്തായ ലഡാക്കിൽ ജീവതയാഗം ചൈയ്തിരിക്കുന്നു 
എന്നാൽ മാതൃരാജയത്തിചനതിചര നീങ്ങാൻ പ്രമിച്ചവചര ഒരു രാഠം രഠിപ്പിക്കുകയും 

ചൈയ്തിരിക്കുന്നു: പ്രധാനമപ്ന്ത്ി  
നേുചട പ്രമ്മേരത്തിനകത്ത് ആരും ഇലല, നേുചട ഒരു മ്മരാസ്റ്ും രിടിചച്ചടുത്തിട്ടിലല: 
പ്രധാനമപ്ന്ത്ി 
ഇന്ത്യയ്ക്ക് സമാധാനവും സൗഹൃേവും തചന്നയാണ് ആവരയം എന്നാൽ, 

രരമാധികാരചത്ത പ്രഥമമായി കണക്കാക്കുന്നു :പ്രധാനമന്ത്ി  
കരമ്മസനകൾക്ക് ആവരയമായ ഏതു നടരടിയും സവീകരിക്കാൻ 

സവാതപ്ന്ത്യമുണ്ടായിരിക്കും: പ്രധാനമപ്ന്ത്ി  
അതിർത്തികൾ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ സർക്കാർ അതിർത്തി മ്മമഖലയിചല നിർമാണ 

പ്രവർത്തങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മുൻഗണന നൽകാൻ ആപ്ഗഹിക്കുന്നു:പ്രധാനമപ്ന്ത്ി  
മ്മേരീയ സുരക്ഷയ്ക്കും ഇത്തരം നിർമാണ പ്രവർത്തങ്ങൾക്കും ആവരയമായ നടരടികൾ 

എലലാം തചന്ന വളചര മ്മവഗത്തിൽ തുടരുന്നതാണ്. 

സർക്കാരിചനാപ്പം നിലക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത എലലാ രാപ്രീയ രാർട്ടികളുചട മ്മനതാക്കളും 

അറിയിച്ചു  കൂടാചത പ്രധാനമപ്ന്ത്ിയുചട മ്മനതൃതവത്തിൽ അവർ വിരവാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. 

 

ഇന്ത്യ-ചൈന അതിർത്തി പ്രമ്മേരങ്ങളിചല സാഹൈരയം ൈർച്ച ചൈയ്യുന്നതിന് പ്രധാനമപ്ന്ത്ി 
പ്രീ നമ്മരപ്ര വീഡിമ്മയാ മ്മകാൺഫറൻസിലൂചട ഒരു സമ്മേളനം വിളിച്ചു മ്മൈർത്തു. 
സമ്മേളനത്തിൽ വിവിധ രാപ്രീയ രാർട്ടികളുചട മ്മനതാക്കൾ രചെടുത്തു. 

 

കരമ്മസനയുചട ധീരത  

 

ഇന്ന് നേൾ അതിർത്തികൾ കാക്കുന്ന ധീരജവാന്മാർക്ക് രൂർണമായ ഐകയോർഢ്യം 
പ്രഖയാരിക്കുന്നുചവന്നും അവരുചട ധീരതയിൽ രൂർണമായി വിരവസിക്കുന്നുചവന്നു 
പ്രധാനമപ്ന്ത്ി അടിവരയിട്ടു പ്രഖയാരിച്ചു. എലലാ രാർട്ടികളും ഉൾചപ്പടുന്ന 

സമ്മേളനത്തിലൂചട രക്തസാക്ഷികളുചട കുടുംബങ്ങൾക്ക് രൂണ്ണമായ രിന്ത്ുണ 

പ്രഖാരിച്ചുചകാണ്ട് രാജയം മുഴുവൻ അവർചക്കാപ്പം നിലചകാള്ളുന്നുചവന്നു ഉറപ്പു 
വരുത്തുന്നുചവന്നും അമ്മേഹം കൂട്ടിമ്മച്ചർത്തു. 



 

നേുചട പ്രവിരയകൾക്കകത്ത് ആരും തചന്നയിലല എന്നും നേുചട ഒരു മ്മരാസ്റ്ും 

രിടിചച്ചടുത്തിട്ടിലല എന്നും തുടക്കത്തിൽ തചന്ന അമ്മേഹം വയക്തമാക്കി. നേുചട ധീര 

ജവാന്മാരിൽ ഇരുരത് മ്മരർ മഹത്തായ ലഡാക്കിൽ ജീവതയാഗം ചൈയ്തിരിക്കുന്നുചവന്നും 

എന്നാൽ മാതൃരാജയത്തിചനതിചര നീങ്ങാൻ പ്രമിച്ചവചര ഒരു രാഠം രഠിപ്പിക്കുകയും 

ചൈയ്തിരിക്കുന്നുവന്നു അമ്മേഹം രറഞ്ഞു. രാജയം എന്നും അവരുചട ധീരതയും തയാഗവും 

ഓർമിക്കുന്നതാണ്. 

 

 

LAC യിൽ ചൈന സവീകരിച്ച നടരടികളി ൽ മുഴുവൻ രാജയത്തിനു മുറിമ്മവറ്റിരിക്കുന്നു 
ചവന്നും വിമ്മേവഷമുചണ്ടന്നും പ്രധാനമപ്ന്ത്ി രറഞ്ഞു. നേുചട കാരമ്മസനമ്മമധാവികൾ ആരും 
തചന്ന രാജയചത്ത സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനുള്ള നടരടികൾ ഒന്നും തചന്ന 

വിട്ടുമ്മരായിട്ടിചലലന്നും അമ്മേഹം രറഞ്ഞു. അത് ചസനികവിനയാസമ്മമാ പ്രവർത്തനമ്മമാ 

പ്രതിമ്മരാധമ്മമാ ആയിചക്കാള്ളചട്ട കരയിലൂചടമ്മയാ കടയിലൂചടമ്മയാ മ്മവയാമമാർഗമ്മമാ 

ആയിചക്കാള്ളചട്ട നേുചട മ്മസനകൾ രാജയചത്ത രക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ആവരയനടരടികൾ 

എലലാം സവീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേുചട രാജയത്തിന്ചറ ഒരു ഇഞ്ചു മ്മരാലും സവന്ത്മാക്കാൻ ആരും 
ചധരയചപ്പടാത്ത അപ്തയും കഴിവുകളാണ് രാജയത്തിനു ഇന്നുള്ളത്. പ്രവിരയകളിലൂചട 

കൂട്ടമായി സഞ്ചരിക്കാൻ ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ മ്മസന സജ്ജമാണ് എന്നും അമ്മേഹം രറഞ്ഞു. 
കൂടാചത ചസനിക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ആവരയമായ നടരടികൾ സവീകരിക്കാനുള്ള 

സവാതപ്ന്ത്യവുമുണ്ട്.നയതപ്ന്ത് ൈാനലുകളിലൂചട ഇന്ത്യ തങ്ങളുചട നിലരാട് ചൈനമ്മയാട് 

വയക്തമാക്കിയിരുന്നു. 
 
അതിർത്തിയിചല നിർമിതമായ ഘടന രക്തിചപ്പടുത്തുക  

 

ഇന്ത്യ സമാധാനവും സൗഹൃേവുമാണ് ആപ്ഗഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ 

എലലാത്തിനുമുരരിയായി രരമാധികാരം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും 

ചൈയ്യുന്നു.അതിർത്തികൾ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനായി അതിർത്തിപ്രമ്മേരങ്ങളിൽ 

നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് സർക്കാർ മുൻഗണന നൽകുന്നുചവന്ന് അമ്മേഹം 

ൈൂണ്ടികാണിച്ചു. മ്മസനയുചട ചഫറ്റർ ചെയിനുകൾ, ആധുനിക ചഹലിമ്മകാപ്റ്റ്ററുകൾ, 

മിചസൽ പ്രതിമ്മരാധ സംവിധാനം കൂടാചത മറ്റു ആവരയങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കും 

സൗകരയങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതാണ്. അടുത്തിചട രൂരചപ്പടുത്തിയ നിർമിതി അനുസരിച്ച് LAC 

യിചല രമ്മപ്ടാളിംഗ് മ്മരഷിയും വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നതായും ഇതിചന കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ 

മികച്ച രീതിയിൽ നിരീക്ഷിക്കാനും പ്രതികരിക്കാനും വഴിചയാരുക്കുചമന്ന് അമ്മേഹം 

രറഞ്ഞു.മുൻപ്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗതാഗതങ്ങൾ ഒരു തടസവും കൂടാചത 

നടന്നിരുന്നുചവന്നു എന്നാൽ എമ്മപ്പാൾ ൈില സമയങ്ങളിൽ അത് നേുചട ജവാന്മാർ 

രരിമ്മരാധിമ്മക്കണ്ടതായി വരുന്നത് സേർേത്തിന് കാരണമാകുന്നുചവന്ന് അമ്മേഹം 
രറഞ്ഞു.മികച്ച നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലം പ്രതിസന്ധിഘട്ടങ്ങളിൽ ജവാന്മാർക്ക് 



ആവരയമായ സാധനസാമപ്ഗികൾ വിതരണം ചൈയ്യുന്നത് താരതമ്മമയചന എളുപ്പമാകുചമന്നു 
അമ്മേഹം നിരീക്ഷിച്ചു.  

 

വയാരാരമ്മമാ ആരയവിനിമയമ്മമാ അചലലെിൽ തീപ്വവാേത്തിചനതിചരയുള്ള 

പ്രതികരണമ്മമാ എന്ത്്  തചന്നയായാലും രാജയത്തിന്ചറയും അതിചല  രൗരന്മാരുചടയും 

മ്മക്ഷമത്തിനായുള്ള സർക്കാരിന്ചറ പ്രതിബദ്ധതഉണ്ടായിരിക്കുചമന്നും സർക്കാർ ബാഹയ 
സേർേങ്ങൾക്ക് അതീതമായി പ്രവർത്തിക്കുചമന്നും  പ്രധാനമപ്ന്ത്ി ഊന്നിപ്പറയുകയും 

ചൈയ്തു. 
 മ്മേരീയ സുരക്ഷയ്ക്കും ആവരയമായ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മ്മവണ്ട നടരടികൾ 

എലലാം തചന്ന മ്മവഗത്തിൽ നടത്തുന്നചതന്നും അമ്മേഹം ഉറപ്പു നൽകി.  നേുചട 

അതിർത്തികൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ഉള്ള കരമ്മസനയുചട രക്തി മ്മനതാക്കൾക്ക് അമ്മേഹം ഉറപ്പു 
നൽകി കൂടാചത അതയാവരയമ്മവണ്ട നടരടികൾ സവീകരിക്കുന്നതിന് അവർക്ക് 
സവാതപ്ന്ത്യചത്ത നൽകിയതായും അമ്മേഹം രറഞ്ഞു. 

 

രക്തസാക്ഷികളുചട തയാഗചത്ത രാജയം ഒരിക്കലും മറക്കുകയിലലചയന്ന് പ്രതിമ്മരാധ മപ്ന്ത്ി പ്രീ 
രാജ്നാഥ് സിങ് രറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയും ചൈനയും തേിൽ അതിര്ത്ത്തികള് ചകകാരയം 

ചൈയ്യന്നതിനുള്ള ഉടമ്പടികചളക്കുറിച്ച് വിമ്മേരകാരയമപ്ന്ത്ി മ്മഡാ.എസ ജയരെർ വിവരണം 

നൽകി കൂടാചത അതിർത്തിരാജയങ്ങളിചല തിരചഞ്ഞടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിർമാണ 

പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് 1999 ചല മാതൃസഭ തീരുമാനിച്ചതും 2014 ൽ പ്രധാനമപ്ന്ത്ി 
ഉയർന്ന മുൻഗണന നൽകിയതുമായി നിർമ്മേരങ്ങചളക്കുറിച്ച് അറിയിക്കുകയും ചൈയ്തു 
കൂടാചത അടുത്തിചട നടന്ന വികസനങ്ങളും രെുവച്ചു. 

 

രാപ്രീയ മ്മനതാക്കൾ സംസാരിക്കുന്നു  

 

ലഡാക്കിൽ കരമ്മസന അംഗങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ച ധീരതചയ രാപ്രീയ മ്മനതാക്കൾ എലലാവരും 

തചന്ന പ്രകീർത്തിച്ചു. ഇത്തരചമാരു പ്രതിസന്ധി സമയത്തിൽ പ്രധാനമപ്ന്ത്ിയുചട 

മ്മനതൃതവത്തിൽ വിരവാസമുചണ്ടന്നും സർക്കാരിചനാപ്പം ഒറ്റചകട്ടായി നിൽക്കുചമന്നും 

അവർ അറിയിച്ചു.ഈ സാഹൈരയം ചകകാരയം ചൈയ്യുന്നതിനുള്ള ആരയങ്ങളും അവർ 

രെു വച്ചു. 

 

തന്ചറ രാർട്ടി സർക്കാരിചനാപ്പം രക്തമായി നിലചകാള്ളുന്നുചവന്നു മിസ് മമത ബാനർജി 
രറഞ്ഞു.മ്മനതാക്കൾ തേിൽ ഇക്കാരയത്തിൽ ഭിന്നതയുണ്ടാകിചലലന്നും അത് മറ്റു രാജയങ്ങൾ 

ൈൂഷണം ചൈയ്യാനിടയാകാൻ രാർട്ടികൾ അനുവേിക്കിചലലന്നും പ്രീ നിതീഷ് കുമാർ 

അറിയിച്ചു.പ്രഹനമപ്ന്ത്ിയുചട മ്മനതൃതവത്തിൽ രാജയത്തിനു സുരക്ഷിതതവം ഉചണ്ടന്നു പ്രീ 
ൈിരാഗ് രാസവാൻ അറിയിച്ചു.പ്രീ ഉേവ് താക്കചറ പ്രധാനമപ്ന്ത്ിചയ അഭിനരിക്കുകയും 

മുഴുവൻ രാജയവും ഒന്നാചണന്നും അത് പ്രധാനമപ്ന്ത്ിയ്ചക്കാപ്പചമചണന്നും അമ്മേഹം 

രറഞ്ഞു. 



 

വിരേവിവരങ്ങചളക്കുറിച്ച് മ്മനതാക്കൾക്ക് ഇമ്മപ്പാഴും വയക്തായിചലലന്ന് മിസ് മ്മസാണിയ 

ഗാന്ധി മ്മരരാണ് കൂടാചത ഇന്റലിജൻസ് റിമ്മപ്പാർട്ടുകൾ അനുബന്ധമായ മറ്റു 
വസ്തുതകൾ എന്നിവചയക്കുറിച്ച് സർക്കാരിചന മ്മൈാേയം ചൈയ്യുകയും ചൈയ്തു. മ്മസന 

അംഗങ്ങൾ ആയുധധാരികളായിരുമ്മന്നാ അലലമ്മയാ എന്നത് അന്ത്ാരാപ്ര ഉടമ്ബടികൾക്ക് 
അനുസൃതമാചണന്നും രാർട്ടികൾ ഇത്തരം കാരയങ്ങളിചല സംമ്മവേകതവചത്ത 

ബഹുമാനിക്കുന്നുചവന്നു പ്രീ രരത് രവാർ രറഞ്ഞു. വടക്കുകിഴക്ക് ഭാഗത്തു പ്രധാനമപ്ന്ത്ി 
ഊന്നൽ നൽകുന്ന നിര്ത്ോണ പ്രവർത്തങ്ങൾ തുടർന്ന് മ്മരാരണചമന്ന് പ്രീ മ്മകാൺറാഡ് 

സാങ്മ അഭിപ്രായചപ്പട്ടു. ഇത് രാപ്രീയ കാലികൾക്കുള്ള സമയമിചലലന്ന് പ്രഹനമപ്ന്ത്ി എന്ത്് 
തീരുമാനം സവീകരിച്ചാലും അതിനു ഐകയ ോർഢ്യം പ്രഖയാരിക്കുന്നുചവന്നു മിസ് 

മായാവതി രറഞ്ഞു. പ്രസ്തുത പ്രശ്നത്തിൽ പ്രധാനമപ്ന്ത്ി അടുത്തിചട നടത്തിയ 

പ്രസ്താവന സവാഗതം ചൈയ്യുന്നുചവന്ന് പ്രി എം ചക സ്റ്ാലിൻ രറഞ്ഞു. 

 

സമ്മേളനത്തിൽ രചെടുത്തതിനും തങ്ങളുചട കാഴ്ൈപ്പാടുകൾ വയക്തമാക്കിയതിനും 

പ്രധാനമപ്ന്ത്ി മ്മനതാക്കൾക്ക് നരി അറിയിച്ചു. 

 

നയൂ ഡൽഹി  
19 ജൂൺ, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


