PM holds All Party Meeting to discuss situation in
India-China border areas
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ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ପରି ସ୍ଥିତି ଉପରର ଆର ାଚନା କରି ବାକୁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବତଦଳୀୟ ରବୈଠକ ଡରକଇଛନ୍ତି
ଜୁନ୍ 19, 2020
ଆମର 20 ଜଣ ସାହସୀ ରସୈନକ
ି ମାରନ ଦାଖରର ସରବତାଚ୍ଚ ବଳିଦାନ ରଦଇଥିର , କିନ୍ତୁ ରେଉମାରନ
ଁ
ଆମ
ମାତୃ ଭୂମି ଆଡକୁ ରଦଖିବାକୁ ସାହସ କରି ଥରି
ରସମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶିକ୍ଷା ରଦଇଥିର : ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଭି ତରର ରକହି ନାହାନ୍ତି
ଁ କିମ୍ବା ଆମର ରକୌଣସି ରପାଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ କବଜା କରାୋଇ ନାହି:ଁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଭାରତ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ତା ଚାହୁ ଛଁ ,ି କିନ୍ତୁ ସାବତରଭୌମତ୍ତ୍ଵ ରକ୍ଷା କରି ବା ରହଉଛି ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ତ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ସମସ୍ତ ଆବଶୟକୀୟ ପଦରକ୍ଷପ ରନବାକୁ ସଶସ୍ତ୍ର ରସୈନୟବାହିନୀକୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତା ଦିଆୋଇଛି: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଆମର ସୀମାକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ବା ପାଇ ଁ ସୀମା ରକ୍ଷତ୍ର ଭି ର୍ତ୍ିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇ ଁ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକତା
ରଦଇଛନ୍ତି: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ରାଷ୍ଟରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭି ର୍ତ୍ିଭୂମି ନିମାତ ଣ ପାଇ ଁ ସମସ୍ତ ଆବଶୟକୀୟ ପଦରକ୍ଷପ ଦ୍ରୁତ ଗତିରର ଜାରି ରହିବ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ରାଜରନୈତକ
ି ଦଳର ରନତାମାରନ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଏକଜୁଟ ରହାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରନତୃ ତ୍ୱରର ବିଶ୍ଵାସ
ପ୍ରକାଶ କରି ବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରକାଶ କରି ଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରନତୃ ତ୍ତ୍ଵରର ବିଶ୍ଵାସକୁ ରଦାରହାରାଇଛନ୍ତି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଆଜି ଭି ଡିଓ କନଫରେନିିଂସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ରର୍ୈଠକ ଡରକଇ ଭାେତଚୀନ୍ ସୀମାର୍ର୍ତ୍ବୀ ଅଞ୍ଚଳେ ସ୍ଥି ତି ସମ୍ପକବରେ ଆର ାଚନା କେି ଛନ୍ତି। ଏହି ରର୍ୈଠକରେ ର୍ିଭିନ୍ନ ୋଜରନୈତିକ ଦଳେ
ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାରନ ଅିଂଶଗ୍ରହଣ କେି ଥ ିର ।
ସଶସ୍ତ୍ର ରସୈନୟ ବାହିନୀର ବୀରତ୍ୱ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚିତ କେି ଛନ୍ତି ରେ ଆଜି ଆରମ ସମରେ ଆମେ ସୀମା େକ୍ଷା କେୁଥ ିର୍ା ରସୈନିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକଜୁଟ
ରହାଇ ରସମାନଙ୍କ ସାହସ ଏର୍ିଂ ର୍ୀେତା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ବ ର୍ିଶ୍ୱାସ କେୁଛୁ। ରସ ଆହୁ େି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ରେ ସର୍ବ
ଦଳୀୟ ରର୍ୈଠକ ମାଧ୍ୟମରେ ରସ ଶହୀଦମାନଙ୍କେ ପେି ର୍ାେକୁ ନିଶ୍ଚିତ କେି ର୍ାକୁ ଚାହୁ ଛନ୍ତି ରେ ସମଗ୍ର ରଦଶ
ରସମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ରହାଇଛନ୍ତି।
ଆେମ୍ଭରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କେି ଛନ୍ତି ରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଭି ତରେ ରକହି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମେ ରକୌଣସି ରପାଷ୍ଟ
ଉପରେ ରକୌଣସି କର୍ଜା କୋୋଇ ନାହି। ରସ କହିଛନ୍ତି ରେ ଆମେ 20 ଜଣ ସାହସୀ ରସୈନିକ ଦାଖରେ ରଦଶ

ପାଇ ସରର୍ବାଚ୍ଚ ର୍ଳିଦାନ ରଦଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରେଉମାରନ ଆମ ମାତୃ ଭୂମି ଆଡକୁ ଚାହିର୍ାକୁ ସାହସ କେି ଛନ୍ତି ରସମାନଙ୍କୁ
ମଧ୍ୟ ଏକ ଶିକ୍ଷା ରଦଇଛନ୍ତି। ସିଂପୂର୍ଣ୍ବ ୋଷ୍ଟର ରସମାନଙ୍କେ ର୍ୀେତ୍ୱ ଏର୍ିଂ ର୍ଳିଦାନକୁ ସର୍ୁ ଦିନ ପାଇ ସ୍ମେଣ କେି ର୍।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରେ LAC ରେ ଚୀନ୍ ରନଇଥ ିର୍ା ପଦରକ୍ଷପକୁ ରନଇ ସମଗ୍ର ରଦଶ ଆହତ ଏର୍ିଂ ରରାଧ ିତ
ରହାଇ ଅଛନ୍ତି। ରସ ରନତାମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ରଦଇଛନ୍ତି ରେ ଆମେ ସଶସ୍ତ୍ର ର୍ାହିନୀ ରଦଶେ ସୁେକ୍ଷା ପାଇ ରକୌଣସି
ମଧ୍ୟ ମାର୍ବକୁ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ତାହା ହୁ ଏତ ନିରୟାଜନ କାେବୟ କିମ୍ବା କାଉଣ୍ଟେ କାେବୟ ରହଉ, ସ୍ଥଳ, ସମୁଦ୍ର କିମ୍ବା ର୍ାୟୁ
ମାଧ୍ୟମରେ ରହଉ, ଆମେ ରସୈନୟ ର୍ାହିନୀ ରଦଶକୁ ସୁେକ୍ଷା ରଦର୍ା ପାଇ ଆର୍ଶୟକ ପଦରକ୍ଷପ ରନଉଛନ୍ତି। ରସ ଏହି
କଥା ଉପରେ ର୍ୁେୁତ୍ୱାରୋପ କେି ଛନ୍ତି ରେ ଆଜି ରଦଶେ ଏପେି ସାମଥବୟ େହିଛି ରେ ଆମ ଜମି େ ଏକ ଇଞ୍ଚ ଆଡକୁ
ମଧ୍ୟ ରକହି ରଦଖ ିର୍ା ପାଇ ସାହସ କେି ପାେି ରର୍ ନାହି। ରସ କହିଛନ୍ତି ରେ ଆଜି ଭାେତୀୟ ରସୈନୟମାରନ
ରକ୍ଷତ୍ରର୍ୁଡିକରେ ଏକତ୍ର ରହାଇ ର୍ତି କେି ର୍ାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ରର୍ାଟିଏ ପକ୍ଷରେ ରସନାକୁ ଆର୍ଶୟକ ପଦରକ୍ଷପ
ରନର୍ାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆୋଇଥ ିର୍ାରର୍ରଳ ଭାେତ ମଧ୍ୟ ୋଜରନୈତିକ ଉପାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଚୀନ୍ କୁ ନିଜେ ଦୃ ଷ୍ଟିରକାଣ
ସ୍ପଷ୍ଟ କେି ରଦଇଛି।
ସୀମାବର୍ତ୍ି ଅଞ୍ଚଳରର ଭି ର୍ତ୍ିଭୂମିର ବିକାଶ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦଶବାଇଛନ୍ତି ରେ ଭାେତ ଶାନ୍ତି ଏର୍ିଂ ର୍ନ୍ଧୁ ତା ଚାହୁ ଛି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ବରଭୌମତ୍ତ୍ଵ େକ୍ଷା କେି ର୍ା ସର୍ୁ ଠାେୁ
ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ବ ଅରଟ। ରସ ଏହି କଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପକାଇଛନ୍ତି ରେ, ସେକାେ ଆମେ ସୀମାକୁ ଅଧକ
ି ସୁେକ୍ଷିତ
କେି ର୍ା ପାଇ ସୀମାର୍ର୍ତ୍ି ଅଞ୍ଚଳେ ଭି ର୍ତ୍ିଭୂମି େ ର୍ିକାଶ ପାଇ ପ୍ରାଥମି କତା ରଦଇଛନ୍ତି। େୁଦ୍ଧ କେି ପାେୁଥ ିର୍ା ର୍ି ମାନ,
ଆଧୁନିକ ରହ ି କପ୍ଟେ, ରକ୍ଷପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିେକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଏର୍ିଂ ଆମେ ର୍ାହିନୀେ ଅନୟାନୟ ଆର୍ଶୟକତା ପାଇ ମଧ୍ୟ
ର୍ୟର୍ସ୍ଥା କୋୋଇଛି। ହା ରେ ର୍ିକଶିତ ଭି ର୍ତ୍ିଭୂମି ମାଧ୍ୟମରେ, ପାରରା ି ଙ୍ଗ୍ କ୍ଷମତାରେ LAC େ ଘଟଣାରମ
ର୍ିଷୟରେ ଅଧକ
ି ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଏର୍ିଂ ଫଳସ୍ୱେୂପ ଭ ଭାର୍ରେ ନଜେ େଖ ିର୍ା ଏର୍ିଂ ପ୍ରତି ରିୟା କେି ର୍ାକୁ ସକ୍ଷମ
ରହଉଛନ୍ତି। ରେଉ ର ାକମାନଙ୍କେ ଆର୍ାର୍ମନ ପୂର୍େ
ବ ୁ ରକୌଣସି ର୍ାଧା ର୍ିନା ରହଉଥ ିର୍ାରର୍ରଳ ର୍ର୍ତ୍ବମାନ ର ାକଙ୍କ
ର୍ତିର୍ିଧ ି ସିଂପୂର୍ଣ୍ବ ଭାର୍ରେ ଆମେ େର୍ାନଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ୋଞ୍ଚ କୋୋଇଥାଏ, ୋହାକି ରର୍ରଳରର୍ରଳ ଉରର୍ତ୍ଜନା ସୃଷ୍ଟି
କେି ଥାଏ। ରସ ଦଶବାଇଛନ୍ତି ରେ ଉନ୍ନତ ଭି ର୍ତ୍ିଭୂମି ମାଧ୍ୟମରେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜର୍ାର୍ମାନଙ୍କୁ ସାମଗ୍ରୀ ଏର୍ିଂ
ଅତୟାର୍ଶୟକ
ସାମଗ୍ରୀ
ପଠାଇର୍ା
ର୍ର୍ତ୍ବମାନ
ତୁ ଳନାତ୍ମକ
ଭାର୍ରେ
ସହଜ
ରହାଇଛି।
ୋଷ୍ଟର ତଥା ନାର୍େି କଙ୍କ କ ୟାଣ ପାଇ ସେକାେଙ୍କେ ପ୍ରତିର୍ଦ୍ଧତା ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ର୍ୁେୁତ୍ୱାରୋପ କେି କହିଛନ୍ତି
ରେ ର୍ାଣିଜୟ, ସିଂରୋର୍ ରହଉ କିମ୍ବା ଆତଙ୍କର୍ାଦ ର୍ିରୋଧୀ ରହଉ, ସେକାେ ସର୍ବଦା ର୍ାହୟ ଚାପରେ ସାମନାରେ
ଦୃ ଢ ଭାର୍ରେ ଛିଡା ରହାଇଛନ୍ତି।ୋଷ୍ଟରୀୟ ସୁେକ୍ଷା ଏର୍ିଂ ଆର୍ଶୟକ ଭି ର୍ତ୍ିଭୂମି ନିମାବ ଣ ପାଇ ଆର୍ଶୟକ ସମେ
ପଦରକ୍ଷପ ଦୃ ତ ର୍ତିରେ କାେବୟକାେି ରହର୍ ରର୍ା ି ରସ ଆଶ୍ୱାସନା ରଦଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସୀମା େକ୍ଷା କେି ର୍ା ପାଇ
ସଶସ୍ତ୍ର ର୍ାହିନୀେ ସାମଥବୟ ର୍ିଷୟରେ ରସ ରନତାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଶ୍ୱାସନା ରଦଇଛନ୍ତି ଏର୍ିଂ ସମେ ଆର୍ଶୟକୀୟ
ପଦରକ୍ଷପ ରନର୍ାକୁ ରସମାନଙ୍କୁ ସିଂପୂର୍ଣ୍ବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିଆୋଇଛି।
ସର୍ବଦଳୀୟ ରର୍ୈଠକରେ ପ୍ରତିେକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ୋଜନାଥ ସି ିଂହ କହିଛନ୍ତି ରେ ଶହୀଦମାନଙ୍କେ ର୍ଳିଦାନକୁ ରଦଶ
ରକରର୍ର୍ି ଭୁ ି ପାେି ର୍ ନାହି। ସୀମା ପେି ଚାଳନା ଉପରେ ଭାେତ ଏର୍ିଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହାଇଥ ର୍
ି ା ଚୁ କ୍ତି ନାମା
ଉପରେ ରର୍ୈରଦଶିକ ର୍ୟାପାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟେ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କେ ସିଂକ୍ଷିପ୍ତ ର୍ିର୍େଣୀ ରଦଇଛନ୍ତି। ରସ କହିଛନ୍ତି ରେ 2014
ରେ ପ୍ରଧାନମ୍ନ୍ତୃ 1999 ରେ କୟାର୍ିରନଟ୍ ଦ୍ୱାୋ ଚିହ୍ନିତ ଏର୍ିଂ ସ୍ୱୀକୃତ ସୀମାର୍ର୍ତ୍ି ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଭି ର୍ତ୍ିଭୂମି ଢାଞ୍ଚାେ ର୍ିକାଶକୁ

ସର୍ବାଧ ିକ ପ୍ରାଧାନୟ ରଦର୍ା ପାଇ ନିରଦବଶ ରଦଇଥ ି । ରସ ହା ରେ ଘଟଣାରମେ ର୍ିର୍େଣୀ ମଧ୍ୟ ଅିଂଶୀଦାେ କର ।
ରାଜରନୈତକ
ି ଦଳର ରନତାମାନଙ୍କର ଭାଷଣ
ୋଜରନୈତିକ ଦଳେ ରନତାମାରନ ଦାଖରେ ସଶସ୍ତ୍ର ର୍ାହିନୀ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରଦଶିତ ସାହସି କତାକୁ ପ୍ରଶିଂସା କେି ଥ ିର ।
ରସମାରନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀଙ୍କ ଉପରେ ଭେଷା ର୍ୟକ୍ତ କେି ଛନ୍ତି ଏର୍ିଂ ସେକାେଙ୍କ ସହିତ ଏକଜୁଟ
ରହାଇ େହିର୍ାେ ପ୍ରତିର୍ଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରକାଶ କେି ଛନ୍ତି। ପେି ସ୍ଥିତିେ ମୁକାର୍ି ା କେି ର୍ା ପାଇ ରସମାରନ ରସମାନଙ୍କେ
ଚିନ୍ତାଧାୋ ଏର୍ିଂ ଧାେଣା ମଧ୍ୟ ର୍ାଣ୍ଟିଥ ିର ।
ଶ୍ରୀମତୀ ମମତା ର୍ାନାଜବୀ କହିଛନ୍ତି ରେ ତାଙ୍କେ ଦଳ ସେକାେଙ୍କ ସହିତ ଦୃ ଢତାେ ସହିତ ଛିଡା ରହାଇଛି। ଶ୍ରୀ
ନୀତୀଶ କୁମାେ କହିଛନ୍ତି ରେ ରନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରକୌଣସି ପ୍ରକାେରେ ମତରଭଦ େହିର୍ା ଉଚିତ ନୁ ରହ ଏର୍ିଂ ଦଳ
ଭି ତରେ ଏକତାେ ଅଭାର୍ ରହର୍ା ଉଚିତ ନୁ ରହ, ୋହା ଦ୍ୱାୋ ଅନୟ ରଦଶ ଦ୍ୱାୋ ାଭପ୍ରଦ ରହାଇପାରେ। ଶ୍ରୀ ଚିୋର୍
ପାସୱାନ୍ କହିଛନ୍ତି ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରନତୃ ତ୍ୱରେ ରଦଶ ନିଜକୁ ସୁେକ୍ଷିତ ଅନୁ ଭର୍ କେୁଛି। ଶ୍ରୀ ଉଦ୍ଧଭ ଠାକରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିଂସା କେି ର୍ା ସହିତ ସମଗ୍ର ରଦଶ ଏକଜୁଟ ରହାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥ ିର୍ା କଥା କହିଛନ୍ତି।
ଶ୍ରୀମତୀ ରସାନିଆ ର୍ାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ରେ ଭାେତ ଚୀନେ ର୍ିର୍ାଦ ର୍ୁ ୟରୋେ ସର୍ିରଶଷ ତଥୟକୁ ରନଇ ରନତା ମାରନ
ର୍ର୍ତ୍ବମାନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାେରେ ଅଛନ୍ତି। ରସ ର୍ୁପ୍ତ ତଥୟ ତଥା ଅନୟାନୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ରନଇ ମଧ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ
ସେକାେଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କେି ଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶେଦ ପାୱାେ ରଜାେ ରଦଇଛନ୍ତି ରେ ରସୈନିକମାରନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରନଇଛନ୍ତି କି ନାହି ,
ତାହାେ ନିର୍ଣ୍ବୟ ଅନ୍ତୋଷ୍ଟରୀୟ ଚୁ କ୍ତି ନାମା ଦ୍ୱାୋ ସ୍ଥି େ ରହାଇଛି ଏର୍ିଂ ୋଜରନୈତିକ ଦଳର୍ୁଡିକ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜଡିତ
ସରମ୍ବଦନଶୀଳତାକୁ ସମ୍ମାନ ରଦର୍ା ଆର୍ଶୟକ। ଶ୍ରୀ ରକାନୋଡ ସାଙ୍ଗମା କହିଛନ୍ତି ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉର୍ତ୍େ-ପୂର୍େ
ବ
ଭି ର୍ତ୍ିଭୂମି ଉପରେ କାେବୟ କେୁଛନ୍ତି ଏର୍ିଂ ଏହା ଜାେି େହିର୍ା ଉଚିତ। ଶ୍ରୀମତୀ ମାୟାର୍ତୀ କହିଛନ୍ତି ରେ ଏହା
ୋଜନୀତି କେି ର୍ାେ ସମୟ ନୁ ରହ ଏର୍ିଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୋହା ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ନିଅନ୍ତି ରସ ଙ୍କ ସହିତ ଦୃ ଢ ଭାର୍ରେ ଛିଡା
ରହାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ରଦଇଥ ିର୍ା ର୍ିର୍ୃର୍ତ୍ିକୁ ଶ୍ରୀ ଏମ.ରକ ଷ୍ଟା ି ନ ସ୍ୱାର୍ତ କେି ଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରନତା ମାନଙ୍କେ ନିଜେ ମତାମତ ର୍ାଣ୍ଟିର୍ା ଏର୍ିଂ ରର୍ୈଠକରେ ଭାର୍ ରନଇଥ ିର୍ାେୁ ରସମାନଙ୍କୁ ଧନୟର୍ାଦ
ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ନୂ ଆ ଦିଲ୍ଲୀ
ଜୁନ୍ 19, 2020
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