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ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਾਂਦਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ
ਸਰਬ ਪ੍ਾਰਟੀ ਬੈਠਕ
19 ਜੂਨ, 2020
ਸਾਡੇ 20 ਜਾਾਂਬਾਜ਼ ਫੌਜੀਆਾਂ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਣਾ ਜੀਿਨ ਕੁ ਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਬਕ ਿੀ ਵਸਖਾਇਆ, ਵਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ
ਮਾਤਭੂ ਮੀ ਅੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਵਹੰਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਨਾ ਤਾਾਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵਕਸੇ ਚੌਂਕੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਭਾਰਤ ਸਾਾਂਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਚਾਹਿਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਪ੍ਰਭੂਸਤ
ੱ ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਹਵਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਸਾਰੇ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਖੁਲੀ ਛੁ ੱਟ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਾਂ ਸਰਹੱਦਾਾਂ ਨੂ ੰ ਹੋਰ ਸੁਰ
ੱ ਵਖਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂ ੰ ਤਰਜੀਹ
ਵਦੱਤੀ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਕੌਮੀ ਸੁਰਵੱ ਖਆ ਅਤੇ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਦੀ ਵਸਰਜਣਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਵਹਣਗੇ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਵਸਆਸੀ ਦਲਾਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦੀ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਪ੍ਰਤੀ
ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰੀ ਨਵਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਵਕਆਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਵਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਰਬ ਪ੍ਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਿੱਖ ਿੱਖ ਵਸਆਸੀ ਪ੍ਾਰਟੀਆਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਭਾਗ
ਵਲਆ।
ਹਵਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜੀਆਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਸਰਹੱਦਾਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਫੌਜੀਆਾਂ ਨਾਲ
ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਵਹੰਮਤ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ੂਰਾ ਯਕੀਨ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਾਾਂ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਸਰਬ
ਪ੍ਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਹੀਦਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾਾਂ ਨੂ ੰ ਭਰੋਸਾ ਵਦਿਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਸਾਰਾ ਦੇਸ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪ੍ੱਸਟ ਕੀਤਾ ਵਕ ਨਾ ਤਾਾਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵਕਸੇ ਚੌਂਕੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਸਾਡੇ 20 ਜਾਾਂਬਾਜ਼ ਫੌਜੀਆਾਂ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਣਾ ਜੀਿਨ ਕੁ ਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ
ਸਬਕ ਿੀ ਵਸਖਾਇਆ, ਵਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਭੂ ਮੀ ਅੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਵਹੰਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਕੁ ਰਬਾਨੀ ਨੂ ੰ ਸਾਡਾ
ਮੁਲਕ ਹਮੇਸਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਚੀਨ ਿੱਲੋਂ LAC ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਕਾਰਿਾਈਆਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ੂਰਾ ਦੇਸ ਦੁ ਖੀ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ ਾਾਂ
ਨੇ ਤਾਿਾਾਂ ਨੂ ੰ ਭਰੋਸਾ ਵਦਿਾਇਆ ਵਕ ਸਾਡੇ ਹਵਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੱਵਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਤੈਨਾਤੀ ਦੀ ਹੋਿੇ, ਕਾਰਿਾਈ ਦੀ ਹੋਿੇ ਜਾਾਂ ਜਿਾਬੀ ਕਾਰਿਾਈ ਦੀ ਹੋਿੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਾਾਂ ਹਿਾਈ ਮਾਵਧਅਮ ਰਾਹੀਂ
ਹੋਿੇ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇਸ ਦੀ ਰੱਵਖਆ ਕਰਨ ਕਈ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਦੇਸ ਕੋਲ ਅੱਜ
ਅਵਜਹੀ ਸਮਰੱਿਾ ਹੈ ਵਕ ਕੋਈ ਿੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਚ ਿੱਲ ਿੀ ਿੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ੁੱਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਅੱਜ
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਾਂ ਿੱਖੋ ਿੱਖ ਸੈਕਟਰਾਾਂ ਪ੍ਾਰ ਜਾਣ ਲਈ ਵਮਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਿਧਣ ਦੇ ਸਮਰੱਿ ਹਨ। ਵਜੱਿੇ ਇੱਕ ਪ੍ਾਸੇ ਫੌਜ ਨੂ ੰ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਕਦਮ
ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਿੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂ ੰ ਆਪ੍ਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੂ ਟਨੀਤਕ ਚੈਨਲਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪ੍ੱਸਟ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਦੱਵਸਆ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਵਕਆਾਂ ਦੇ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਦਾ ਸੁਧਾਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦੱਤਾ ਵਕ ਭਾਰਤ ਸਾਾਂਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂ ੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ
ਿੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪ੍ਾਇਆ ਵਕ ਸਾਡੀ ਸਰਹੱਦਾਾਂ ਨੂ ੰ ਹੋਰ ਸੁੱਰਵਖਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂ ੰ ਤਰਜੀਹ ਵਦੱਤੀ ਹੈ। ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਾਂ, ਆਧੁਵਨਕ ਹੈਲੀਕਾਪ੍ਟਰਾਾਂ, ਵਮਜ਼ਾਈਲ
ਰੱਵਖਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਾਂ ਫੌਜਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਾਂ ਲਈ ਿੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਹਾਲ
ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕਵਸਤ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਸਦਕਾ LAC ਉੱਤੇ ਗਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਿਾ ਿੀ ਿਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਸ ਨਾਲ
ਸਾਨੂ ੰ LAC ਉੱਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਵਬਹਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਮਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਸੱਟੇ ਿਜੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਵਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਾਾਂ। ਵਜਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਵਬਨਾਾਂ ਵਕਸੇ ਰੁਕਾਿਟ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ
ਜਿਾਨ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਜਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਿਾਰ ਤਣਾਅ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਵਟੱਪ੍ਣੀ ਕੀਤੀ ਵਕ ਵਬਹਤਰ
ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਸਦਕਾ ਮੁਸਕਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਾਨਾਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤੁ ਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਨਾਗਵਰਕਾਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦੱਤਾ ਅਤੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਚਾਹੇ
ਿਪ੍ਾਰ ਹੋਿ,ੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਹੋਿੇ ਜਾਾਂ ਅੱਤਿਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਿ,ੇ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸਾਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਵਖਲਾਫ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ
ਵਦਿਾਇਆ ਵਕ ਰਾਸਟਰੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ
ਰਵਹਣਗੇ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਨੇ ਤਾਿਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਾਡੀਆਾਂ ਹੱਦਾਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਵਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ
ਦੁ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਵਖਆ ਵਕ ਸਾਰੇ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁ ੱਟ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰੱਵਖਆ ਮੰਤਰੀ ਸਰੀ ਰਾਜਨਾਿ ਵਸੰਘ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਸਹੀਦਾਾਂ ਦੀ ਕੁ ਰਬਾਨੀ ਨੂ ੰ ਦੇਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁ ੱਲੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸੰਕਰ
ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਵਤਆਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੱਤੀ, 1999 ਵਿੱਚ ਕੈਬਵਨਟ ਦੁ ਆਰਾ ਵਸਨਾਖਤ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਾਵਨਤ ਖੇਤਰਾਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਵਕਆਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂ ੰ ਸਰਬਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁ ਆਰਾ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੱਤੀ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਿੇਰਿੇ ਿੀ ਵਦੱਤੇ।
ਵਸਆਸੀ ਪ੍ਾਰਟੀਆਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਾਂ ਦੇ ਵਬਆਨ
ਵਸਆਸੀ ਪ੍ਾਰਟੀਆਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤਾਿਾਾਂ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਹਵਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ
ਲੋ ੜ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ੍ਣੀ
ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਣ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਵਿਚਾਰ ਿੀ ਸਾਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਕੁ ਮਾਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਰੀ ਨੀਤੀਸ ਕੁ ਮਾਰ
ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਨੇ ਤਾਿਾਾਂ ਦਰਵਮਆਨ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਾਰਟੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਵਕਸੇ ਿੀ ਮਤਭੇਦ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ, ਵਜਸ ਦਾ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਸਰੀ ਵਚਰਾਗ ਪ੍ਾਸਿਾਨ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਦੇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ
ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰਵਦਆਾਂ ਸਰੀ ਉਧਿ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਪ੍ੂਰਾ ਦੇਸ ਇੱਕਜੁਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਸਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਾਂਧੀ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਨੇ ਤਾ ਲੋ ਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਿੇਰਵਿਆਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਿੀ ਹਨੇ ਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂ ੰ
ਖੁਫੀਆ ਵਰਪ੍ੋਰਟਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਾਲ ਕੀਤੇ। ਸਰੀ ਸਰਦ ਪ੍ਿਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਫੌਜੀਆਾਂ
ਕੋਲ ਹਵਿਆਰ ਸਨ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ ਾਾਂ ਮੁੱਵਦਆਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਵਤਆਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਪ੍ਾਰਟੀਆਾਂ
ਨੂ ੰ ਅਵਜਹੇ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਾਂ ਸੰਿੇਦਨਾਿਾਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਸਰੀ ਕੋਨਰਾਡ ਸੰਗਮਾ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਉੱਤਰ-ਪ੍ੂਰਬ ਵਿਚ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁ ਮਾਰੀ ਮਾਇਆਿਤੀ ਨੇ
ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਹ ਸਮਾਾਂ ਵਸਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਿੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣਗੇ, ਉਹ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਵਦਰ ੜਤਾਪ੍ੂਰਿਕ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਰੀ ਐਮ. ਕੇ. ਸਟਾਵਲਨ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਵਬਆਨ ਦਾ ਸਿਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੇ ਤਾਿਾਾਂ ਦਾ ਆਪ੍ਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਾਂਝੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਧੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ।
ਨਿੀਂ ਵਦਲੀ
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