PM holds All Party Meeting to discuss situation in IndiaChina border areas
June 19, 2020
இந்தியா-சீனா எல்லைப் பகுதிகளில் நிலைலை குறித்து விவாதிக்க பிரதைர்
அலனத்து கட்சி கூட்டத்லத நடத்துகிறார்
ஜூன் 19, 2020
எங்கள் துணிச்சைான வீரர்கள் ைடாக்கில் ைிக உயர்ந்த தியாகத்லத சசய்தனர், ஆனால்
லதாியமுள்ளவர்களுக்கு ஒரு பாடத்லதயும் கற்பித்தனர் : பிரதைர்
எங்கள் எல்லைக்குள் யாருைில்லை, எங்கள் பதவி எதுவும் லகபற்றப்படவில்லை: பிரதைர்
இந்தியா அலைதிலயயும் நட்லபயும் விரும்புகிறது,
நிலைநிறுத்துவது முதன்லையானது: பிரதைர்

ஆனால்

இலறயாண்லைலய

ததலவயான அலனத்து நடவடிக்லககலளயும் எடுக்க ஆயுதப்பலடகளுக்கு இைவச லக
சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: பிரதைர்
எங்கள் எல்லைகலள ைிகவும் பாதுகாப்பாக ைாற்றுவதற்காக எல்லைப்
உள்கட்டலைப்லப தைம்படுத்துவதற்கு அரசு முதன்லையானது: பிரதைர்

பகுதி

ததசிய பாதுகாப்பு ைற்றும் உள்கட்டலைப்பு கட்டுைானத்திற்கு ததலவயான அலனத்து
நடவடிக்லககளும் தவகைாக சதாடரும்: பிரதைர்
அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் அரசாங்கத்துடன் ஐக்கியைாக நிற்கவும் பிரதைாின்
தலைலையில் நம்பிக்லகலய சவளிப்படுத்தவும் அர்பணிப்லப சவளிபடுத்துகின்றனர்.
இந்தியா- சீனா எல்லைப்பகுதிகளின் நிலைலை குறித்து விவாதிக்க பிரதைர் ஸ்ரீ நதரந்திர
தைாடி இன்று வீடிதயா கான்பரன்சிங் மூைம் அலனத்துக் கட்சி கூட்டத்லத நடத்தினார்.
கூட்டத்தில்
பல்தவறு
அரசியல்
கட்சிகளின்
தலைவர்கள்
பங்தகற்றனர்.
ஆயுதப்பலடகளின் வீரம்
இன்று நாம் அலனவரும் நம் எல்லைகலளப் பாதுகாக்கும் பலடயினருடன் ஒற்றுலையாக
நிற்கிதறாம், அவர்களின் லதாியம் ைற்றும் துணிச்சலில் முழு நம்பிக்லகலய
சவளிப்படுத்துகிதறாம் என்பலத பிரதைர் அடிதகாடிட்டு காட்டினார். அலனத்து கட்சி

கூட்டத்தின் மூைம், தியாகிகளின் குடும்பங்களுக்கு முழு நாடும் அவர்களுடன் நிற்கிறது
என்று உறுதியளிக்க விரும்புகிதறன் என்று அவர் கூறினார்.
ஆரம்பத்தில், பிரதைர் சதளிவுபடுத்தினார்,எங்கள் எல்லைக்குள் யாரும் இல்லை,எங்கள்
பதவி எதுவும் லகப்பற்றப்படவில்லை. எங்கள் துணிச்சைான பலடயினர் இருபது தபர்
ைடாக்கில் ததசத்திற்காக ைிக உயர்ந்த தியாகத்லத சசய்தார்கள், ஆனால் எங்கள்
தாய்நாட்லட தநாக்கித் துணிந்தவர்களுக்கு ஒரு பாடத்லதயும் கற்பித்தார்கள் என்று அவர்
கூறினார். அவர்களின் வீரம் ைற்றும் தியாகத்லத ததசம் எப்தபாதும் நிலனவில்
லவத்திருக்கும்.
எல்.ஏ.சியில் சீனா எடுத்துள்ள நடவடிக்லககள் குறித்து முழு நாடும் தவதலன
அலடந்துள்ளதாகவும், தகாபப்படுவதாகவும் பிரதைர் கூறினார். நாட்லடப் பாதுகாக்க
எைது ஆயுதப்பலடகள் எந்தவிதைான கல்லையும் விட்டுவிடவில்லை என்று அவர்
தலைவர்களுக்கு உறுதியளித்தார். நிைம், கடல் அல்ைது வான்வழியாக, வாிலசப்படுத்தல்,
நடவடிக்லக அல்ைது எதிர்நடவடிக்லக எதுவாக இருந்தாலும், நாட்லட பாதுகாக்க நைது
பலடகள் ததலவயான நடவடிக்லககலள எடுத்து வருகின்றன. நம் நிைத்தின் ஒரு
அங்குைத்லத தநாக்கிக் கூட யாரும் பார்க்கத் துணியாத அளவுக்கு நாடு இன்று
அத்தலகயத் திறலனக் சகாண்டுள்ளது என்று அவர் வலியுறித்தினார். இன்று, இந்தியப்
பலடகள் துலறகள் முழுவதும் ஒன்றாகச் சசல்ை வல்ைலவ என்று அவர் கூறினார்.
ஒருபுறம், ததலவயான நடவடிக்லககலள எடுக்க இராணுவத்திற்கு சுதந்திரம்
வழங்கப்பட்டுள்ளது, இந்தியாவும் தனது நிலைப்பாட்லட சீனாவுக்கு இராஜதந்திர
.வழிமுலறகள் மூைம் சதளிவாக உணர்த்தியுள்ளது.
எல்லை உள்கட்டலைப்லப தைம்படுத்துதல்
இந்தியா அலைதிலயயும் நட்லபயும் விரும்புகிறது என்பலத பிரதைர் அடிதகாடிட்டு
காட்டினார், ஆனால் இலறயாண்லைலய நிலைநிறுத்துவதத முதன்லையானது. எங்கள்
எல்லைகலள தைலும் பாதுகாப்பாக ைாற்றுவதற்காக எல்லைப் பகுதி உள்கட்டலைப்லப
தைம்படுத்துவதற்கு
அரசாங்கம்
முன்னுாிலை
அளித்துள்ளது
என்பலத
அவர்
எடுத்துலரத்தார். தபார் விைானங்கள், நவீன செலிகாப்டர்கள், ஏவுகலணப் பாதுகாப்பு
அலைப்புகள்
ைற்றும்
நைது
பலடகளின்
பிறத்
ததலவகளுக்கும்
ஏற்பாடு
சசய்யப்பட்டுள்ளது. சைீபத்தில் உருவாக்கப்பட்ட உள்கட்டலைப்பு மூைம், எல்.ஏ.சி யில்
தராந்து திறனும் அதிகாித்துள்ளது, இதன் மூைம், எல்.ஏ.சி யின் முன்தனற்றங்கள் குறித்து
எங்களுக்கு
நன்கு
சதாியப்படுத்தப்பட்டுள்ளது,
இதன்
விலளவாக
சிறப்பாக
கண்காணித்து பதிைளிக்க முடிகிறது. முன்னதாக எந்த இலடயூறும் நடந்தவற்றின்
இயக்கம் இப்தபாது நம் ஜவான்களால் சாிபார்க்கப்படுகிறது, இது சிை தநரங்களில்
பதற்றத்லத உருவாக்க வழிவகுக்கிறது. சிறந்த உள்கட்டலைப்பு மூைம், கடினைான

நிலைப்பரப்பில் ஜவான்களுக்கு சபாருள் ைற்றும் அத்தியாவசிய சபாருள்கள் வழங்குவது
ஒப்பீட்டளவில் எளிதானது என்று அவர் கூறினார்.
.
ததசத்தின் ைற்றும் அதன் குடிைக்களின் நைனுக்கான அரசாங்கத்தின் உறுதிப்பாட்லட
பிரதைர் வலியுறுத்தினார், அது வர்த்தகம், இலணப்பு அல்ைது பயங்கரவாத எதிர்ப்பு
ஆகியவற்றில் இருந்தாலும்,அரசாங்கம் எப்சபாழுதும் சவளிப்புற அழுத்தங்களுக்கு
துலண நிற்கிறது என்றார். ததசிய பாதுகாப்பு ைற்றும் ததலவயான உள்கட்டலைப்புகலள
நிர்ைாணிக்க ததலவயான அலனத்து நடவடிக்லககளும் சதாடர்ந்து தைற்சகாள்ளப்படும்
என்று அவர் உறுதியளித்தார். எங்கள் எல்லைகலளப் பாதுகாக்க ஆயதப்பலடகளின்
திறலனப் பற்றி தலைவர்களுக்கு அவர் உறுதியளித்தார், தைலும் அலனத்து
நடவடிக்லககலளயும் எடுக்க அவர்களுக்கு ஒரு இைவச லக வழங்கப்பட்டுள்ளது.
தியாகிகளின் தியாகத்லத ததசம் ஒரு தபாதும் ைறக்காது என்று பாதுகாப்பு ைந்திாி ஸ்ரீ
ராஜ்நாத் சிங் கூறினார். எல்லை தைைாண்லை சதாடர்பாக இந்தியாவிற்கும் சீனாவிற்கும்
இலடயிைான ஒப்பந்தங்கள் குறித்து சவளிவிவகார அலைச்சர் டாக்டர்.எஸ். சஜய்சங்கர்
ஒரு
கண்தணாட்டத்லத
வழங்கினார்,
அலடயாளம்
காணப்பட்ட
ைற்றும்
அங்கீகாிக்கப்பட்ட
பிராந்தியங்களில்
எல்லைப்பகுதிகளில்
உள்கட்டலைப்பு
தைம்பாட்டுக்கு அதிக முன்னுாிலை அளிக்க 2014 இல் பிரதைர் அளித்த வழிமுலறகள்
குறித்து அறிவித்தார். 1999 இல் அலைச்சரலவ, ைற்றும் சைீபத்திய முன்தனற்றங்கள்
பற்றிய விவரங்கலளயும் பகிர்ந்து சகாண்டது.
அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் தபசுகிறார்கள்.
ைடாக்கில் ஆயுதப்பலடகள் காட்டிய துணிச்சலை அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள்
பாராட்டினர்.ததலவப்படும் இந்த தநரத்தில் அவர்கள் பிரதைாின் தலைலை ைீது
நம்பிலகலய சவளிப்படுத்தினர் ைற்றும் அரசாங்கத்துடன் ஒற்றுலையாக நிற்க
உறுதியளித்தனர். நிலைலைலய லகயாள்வது குறித்த தங்கள் எண்ணங்கலளயும்
தயாசலனகலளயும் பகிர்ந்து சகாண்டனர்.

தனது கட்சி அரசாங்கத்துடன் ஒற்றுலையுடன் வலுவாக நிற்கிறது என்று சசல்வி. ைம்தா
தபனர்ஜி கூறினார். தலைவர்களிதடதய எந்த வித்தியாசமும் இருக்கக்கூடாது என்றும்
ைற்ற நாடுகளால் சுரண்டபடக்கூடிய ஒற்றுலையின்லையும் கட்சிகள் அனுைதிக்கக்கூடாது
என்றும் ஸ்ரீ. நிதிஷ் குைார் கூறினார். பிரதைாின் தலைலையில் நாடு பாதுகாப்பாக

இருப்பதாக ஸ்ரீ. சிராக் பாஸ்வான் கூறினார். ஸ்ரீ. உத்தவ் தாக்கதர பிரதைலரப்
பாராட்டியததாடு, நாடு முழுவதும் ஒன்று என்றும், பிரதைருடன் இருப்பதாகவும் கூறினார்.
திருைதி. தசானியா காந்தி, தலைவர்கள் விவரங்கள் குறித்து இன்னும் இருட்டில்
இருப்பதாகவும், உளவுத்துலற அறிக்லககள் ைற்றும் பிற சதாடர்புலடய விஷயங்கள்
அரசாங்கத்திடம் தகள்வி எழுப்பியதாகவும்
கூறினார். பலடயினர் ஆயுதங்கலள
ஏந்தியிருக்கிறார்களா
இல்லையா
என்பது
சர்வததச
ஒப்பந்தங்களால்
தீர்ைானிக்கப்படுவதாகவும், இது தபான்ற விஷயங்களில் சம்பந்தப்பட்ட உணர்திறலன
கட்சிகள் ைதிக்கதவண்டும் என்றும் ஸ்ரீ. சரத் பவார் வலியுறுத்தினார். ஸ்ரீ. கான்ராட்
சங்ைா, பிரதைர் வடகிழக்கில் உள்கட்டலைப்பு பணிகலள தைற்சகாண்டு வருகிறார், அது
சதாடர்ந்து சசல்ை தவண்டும் என்றார். இது அரசியலுக்கான தநரம் அல்ை என்றும், அவர்
எந்த முடிவுகலள எடுத்தாலும் பிரதைருடன் உறுதியாக
நிற்கிறார் என்றும்
திருைதி.ைாயாவதி கூறினார். இந்த விவகாரம் சதாடர்பாக பிரதைர் அண்லையில்
சவளியிட்ட அறிக்லகலய எம்.தக.ஸ்டாலின் வரதவற்றார்.
தலைவர்கள் தங்கள் கருத்துக்கலளப் பகிர்ந்து சகாண்டு கூட்டத்தில் பங்தகற்றலைக்கு
பிரதைர் நன்றி சதாிவித்தார்,

நியூ சடல்லி
ஜூன் 19, 2020
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