PM holds All Party Meeting to discuss situation in IndiaChina border areas
June 19, 2020

భారత్-చైనా సరిహద్దు ప్రాాంతాల్లో పరిస్థితిపై
చర్చిాంచ ాందుకు అఖిల పక్ష సమావ శాన్ని నిర్వహిాంచిన
పీఎాం
జూన్ 19, 2020

లద్దాఖ్లో మన 20 మాంది వీర సైనికులు మహోన్నతమైన త్యాగాం చ శారు
అయిత మన మాతృభూమి వైపు కన్నెత్తి చూస సాహసాం చ సిన వారికి ఒక
గుణపాఠాం కూడా న ర్పారు:పీఎాం
మన భూభాగాంలోకి ఏ ఒక్కరూ అడుగుపెట్టల దు అద విధాంగా మన ఏ ఒక్క
పోస్టును కూడా ఎవరూ స్వాధీనాం చ సుకోల దు: పీఎాం
భారత్
ఎప్పుడూ
శాాంతి,
స్న హాన్న
కోరుకుాంటుాంది,
అయిత
సార్వభౌమాధికారాన్ని నిలబెట్టుకోవడాం కూడా ప్రథమ కర్తవ్యాం: పీఎాం
తగిన అన్ని చర్యలూ తీసుకోవడానికి మన సాయుధ దళాలకు పూర్తి స్వ చ్ఛను
ఇచ్చాాం: పీఎాం
మన సరిహద్దులను మరిాంత భద్రాంగా మలచడాం కోసాం సరిహద్దు ప్రాాంత
మౌలికసదుపాయాల
అభివృద్ధికి
ప్రభుత్వాం
అత్యాంత
ప్రాధాన్యాం
ఇస్తోాంది: పీఎాం
జాతీయ
భద్రత
కోసాం
తగిన
చర్యలన్నీ
తీసుకుాంటున్నాాం
అలాగ
మౌలికసదుపాయాల నిర్మాణాం వ గవాంతాంగా చ పట్టడాన్ని కొనసాగిస్తాాం:
పీఎాం
ప్రభుత్వాంతో కలసికట్టుగా నిలబడతామని మరియు పీఎాం నాయకత్వాంపై
విశ్వాసాన్ని ఉాంచ ాందుకు రాజకీయ పక్షాల నాయకులాంతా నిబద్ధతను వ్యక్తాం
చ శారు.
భారత్-చైనా

సరిహద్దు

ప్రాాంతాల్లో

నెలకొన్న

పరిస్థితిపై

చర్చిాంచ ాందుకు ప్రధాన మాంత్రి శ్రీ నర ాంద్ర మోదీ న డు వీడియో
కన్ఫరెన్సిాంగ్ ద్వారా అఖిల పక్ష సమావ శాన్ని నిర్వహిాంచారు.
వివిధ
రాజకీయ పార్టీల అధ్యక్షులు ఈ సమావ శాంలో పాల్గొన్నారు.
సాయుధ దళాల పరాక్రమాం...
మన సరిహద్దులను కాంటికిరెప్పలా కాపాడుతున్న సైనికులకు ఇప్పుడు మనమాంతా
అాండగా నిలవాల్సిన అవసరాం ఉాందని, అలాగ వారి ధైర్య సాహసాలపై పూర్తి
విశ్వసాన్ని ఉాంచాలని

ప్రధాన మాంత్రి నొక్కిచెప్పారు. ఈ అఖిల పక్ష

సమావ శాం ద్వారా ద శాం యావత్తూ అమర సైనికుల కుటుాంబాలకు అాండగా
ఉాందన్న భరోసా కల్పిాంచాలని కోరుకుాంటున్నట్లు ఆయన ప ర్కొన్నారు.
సమావ శాం

ప్రారాంభాం

కాగాన ,

ప్రధాని

వివరణ

ఇస్తూ

మన

భూభాగాంలోకి

ఏవ్వరూ ప్రవ శిాంచల దని, అలాగ

మన ఏ ఒక్క పోస్టును కూడా స్వాధీనాం

చ సుకోల దని స్పష్టాం చ శారు.

లద్దాఖ్లో మన 20 మాంది వీర సైనికులు

మహోన్నతమైన త్యాగాం చ శారని అయిత , మన మాతృభూమి వైపు కన్నెత్ని
చూస

ధైర్యాం చ సిన వారికి తగిన గుణపాఠాం న ర్పారని ఆయన చెప్పారు. ఈ

ద శాం వారి పరాక్రమాం మరియు త్యాగాలను ఎప్పటికీ గుర్తుాంచుకుాంటుాంది.
ఎల్ఏసీ వద్ద చైనా దుాందుడుకు చర్యలపై ద శాం యావత్తూ బాధ మరియు
కోపాంతో రలిగిపోయిాందని ప్రధాన మాంత్రి ప ర్కొన్నారు. మన సాయుధ దళాలు
ద శాన్ని భద్రాంగా ఉాంచ ాందుకు శాయశక్తులా పాటుపడుతున్నారని నాయకులకు
ఆయన భరోసానిచ్చారు. బలగాల మోహరిాంపు, చర్య ల దా ప్రతి చర్య ఏదైనా
కానీ, భూ, సముద్ర, వాయు మార్గాలన్నిాంటిలోనూ మన దళాలు ద శ రక్షణ
కోసాం తగిన చర్యలన్నీ తీసుకుాంటున్నాయి. మన మాతృభూమిలో ఒక్క అాంగుళాం
వైపు కూడా కన్నెత్తి చూస సాహసాం ఎవ్వరూ చ యల నాంత సామర్థ్యాన్ని
మన ద శాం ఇప్పుడు కలిగి ఉాందని ఆయన ఉద్ఘాటిాంచారు. న డు భారతీయ బలగాలు
అన్ని
సెక్టార్ల
వ్యాప్తాంగా
కదలగలిగ
సామర్థ్యాన్ని
కలిగి
ఉన్నాయని ఆయన ప ర్కొన్నారు. మరోపక్క, తగిన చర్యలన్నీ తీసుకోవడానికి
సైన్యానికి

పూర్తి

స్వ చ్ఛనివ్వడాంతో

పాటు,

దౌత్య

వ్యూహాల

ద్వారా భారత్ తన సత్తా ఏాంటో చైనాకు స్పష్టాంగా త ల్చిచెప్పిాంది.
సరిహద్దు మౌలికసదుపాయాల పెాంపు...
భారత్

ఎప్పుడూ

శాాంతి

మరియు

స్న హాన్న

కోరుకుాంటుాందని,

అయిత

సార్వభౌమాధికారాన్ని నిలబెట్టుకోవడాం కూడా ప్రథమ కర్తవ్యవమని
ప్రధాన మాంత్రి నొక్కిచెప్పారు. మన సరిహద్దులను మరిాంత భద్రాంగా మలచడాం
కోసాం
సరిహద్దు ప్రాాంత
మౌలికసదుపాయాల
అభివృద్ధికి
ప్రభుత్వాం
అత్యాంత ప్రాధాన్యాం ఇస్తోాందని ఆయన తెలియజ శారు. యుద్ధ విమానాలు,
అధునాతన హెలీకాప్టర్లు, క్షిపణి రక్షణ వ్యవస్థలు మరియు మన దళాలకు
ఇతరత్రా
అవసరాలన్నీ
అాందుబాటులో
ఉాండ లా
కూడా
సదుపాయాన్ని
కల్పిస్తున్నాాం. తాజాగా అభివృద్ధి చ సిన మౌలికసదుపాయాల ద్వారా,
ఎల్ఏసీ
వద్ద
గస్తీ
ప ర్కొన్నారు. తద్వారా

సామర్థ్యాన్ని
కూడా
పెాంచామని
ఆయన
ఎల్ఏసీ వద్ద పరిణామాలను మరిాంత మెరుగ్గా

తెలుసుకోగలుగుతున్నామని, పర్యావసానాంగా మరిాంత మెరుగైన పర్యవ క్షణ
మరియు

ప్రతిస్పాందనకు

వీలవుతోాందని

చెప్పారు.

ఘర్షణ

వాతావరణాం

నెలకొన్న ప్రసుత తరుణాంలో మన సైనికులు గతాంలో చడీచప్పుడు కాకుాండా జరిగ
కదలికలను
సైతాం
ఇప్పుడు
గుర్తిాంచగలుగుతున్నారు.
సమర్థవాంతమైన
మౌలికసదుపాయాల కల్పనతో, కఠినతరమైన ప్రద శాల్లో సైతాం జవాన్లకు
సామగ్రి ఇాంకా నిత్యావసరాల
ప్రధానాంగా ప్రస్తావిాంచారు.

సరఫరా

అన ది

సులభతరాం

అవుతుాందని

ఆయన

ద శాం మరియు ప్రజల సాంక్ష మానికి ప్రభుత్వాం కట్టుబడి ఉాందని ప్రధాన
మాంత్రి త ల్చిచెప్పారు మరియు వాణిజ్యాం, కనెక్టివిటీ ల దా ఉగ్రవాద
నిర్మూలన ఇలా ఏ విషయాంలోనైనా సర
ప్రభుత్వాం విద శీ ఒత్తిళ్లను
ఎల్లప్పుడూ తట్టుకొని నిలబడిాందని తెలిపారు. జాతీయ భద్రత మరియు తగిన
మౌలికసదుపాయాల

నిర్మాణానికి

అవసరమైన

చర్యలన్నీ

తీసుకుాంటామని,

వ గవాంతాంగా కొనసాగ లా చూస్తామని ఆయన హామీనిచ్చారు. మన సరిహద్దులను
పరిరక్షిాంచుకోవడాంలో సాయుధ దళాల సామర్థ్యాం గురిాంచి నాయకులకు భరోసా
ఇచ్చారు అలాగ
తగిన చర్యలన్నీ తీసుకోవడానికి వీలుగా వారికి పూర్తి
స్వ చ్ఛనిచ్చామని ప్రధాని ప ర్కొన్నారు.
రక్షణ మాంత్రి రాజ్నాథ్ సిాంగ్ మాట్లాడుతూ, అమరవీరుల త్యాగాలను ద శాం
ఎన్నటికీ

మరువజాలదని

అన్నారు.

సరిహద్దు

నిర్వహణపై

భారత్

మరియు

చైనాల
మధ్య
ఒప్పాందాలకు
సాంబాంధిాంచిన
ముఖచిత్రాన్ని
విద శీ
వ్యవహారాల శాఖ మాంత్రి డా. ఎస్.జైశాంకర్ అాందిాంచారు. ఈ ప్రాాంతానికి
సాంబాంధిాంచి

1999లో

క బినెట్

గుర్తిాంచి

మరియు

ఆమోదిాంచిన

సరిహద్దు

ప్రాాంతాల్లో మౌలికసదుపాయాల అభివృద్ధికి అత్యాంత ప్రాధాన్యాం
ఇవ్వాల్సిాందిగా 2014లో ప్రధాన మాంత్రి ఇచ్చిన ఆద శాల గురిాంచి
తెలియజ శారు. అలాగ

తాజా పరిణామాలపై వివరాలను కూడా వెల్లడిాంచారు.

రాజకీయ పార్టీల నాయకుల వ్యాఖ్యలు
లద్దాఖ్లో మన సాయుధ దళాలు చూపిన ధైర్యసాహసాలను రాజకీయ పార్టీల
నాయకులు కొనియాడారు. ప్రస్తుత అత్యవసర సమయాంలో ప్రధాన మాంత్రి
నాయకత్వాంపై వారు విశ్వాసాన్ని ప్రకటిాంచారు అలాగ
ప్రభుత్వానికి
అాండగా నిలబడటాంలో నిబద్ధతను వ్యక్తాం చ శారు. ప్రస్తుత పరిస్థితులను
ఎదుర్కోవడాంపై
పాంచుకున్నారు.
గౌవరనీయ

వారు

మమతా

సాంఘీభావాంగా
పార్టీలు,
విచ్ఛిన్నకర

తమ

బెనర్జీ

దృఢమైన
నాయకుల
చర్యల

అభిప్రాయాలు

మాట్లాడుతూ,

వెన్నుదన్నుగా

మధ్య

ఎలాాంటి

విషయాంలో

మరియు

తమ

ఆలోచనలను

పార్టీ

నిలబడుతుాందని
విభ దాలు

కూడా

ప్రభుత్వానికి
ప ర్కొన్నారు.

ల వని,

ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ

ఇతర

ద శాల

అనైక్యతకు

తావుాండకూడదని శ్రీ నితీష్ కుమార్ వ్యాఖ్యానిాంచారు. ప్రధాన మాంత్రి
నాయకత్వాంలో సురక్షితాంగా ఉన్నామన్న భావన ద శాంలో నెలకొాందని శ్రీ
చిరాగ్ పాశ్వాన్ చెప్పారు. ప్రధాన మాంత్రిని ప్రశాంసిాంచిన శ్రీ ఉద్దవ్
థాకర , ద శాం యావత్తూ ఒక్కతాటిపై అలాగ

ప్రధానికి వెన్నుదన్నుగా

నిలబడిాందని ప ర్కొన్నారు.
గౌరవనీయ

సోనియా

నాయకుల్లో

గాాంధీ

సాందిగ్ధత

మాట్లాడుతూ,

నెలకొాందని

వివరాల

గురిాంచి

వ్యాఖ్యానిాంచారు.

ఇప్పటికీ

అలాగ

నిఘా

నివ దికలు మరియు ఇతరత్రా అాంశాల గురిాంచి ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిాంచారు.
సైనికులు ఆయుధాలను తీసుకెళ్లారా ల దా అన
అాంశాలు అాంతర్జాతీయ
ఒప్పాందాల
ప్రకారాం
నిర్ణయిాంచబడుతుాందని
శ్రీ
శరద్
పవార్
నొక్కిచెప్పారు అలాగ
ఇలాాంటి విషయాల్లో దాగిఉన్న సున్నితమైన
అాంశాలను పార్టీలన్నీ గౌరవిాంచాల్సిన అవసరాం ఉాందన్నారు. ఈశాన్య
భారత్లో

మౌలికసదుపాయాలపై

ప్రధాన

అభివృద్ధి

ఇలాగ

శ్రీ

కొనసాగాలని

మాంత్రి

కన్రాడ్

దృష్టిపెట్టారని,
సాంగ్మా

ఈ

ప ర్కొన్నారు.

రాజకీయాలకు ఇది సమయాం కాదని గౌరవనీయ మాయావతి వ్యాఖ్యానిాంచారు.
అద విధాంగా ప్రధాన మాంత్రి ఎలాాంటి నిర్ణయాం తీసుకున్నా దానికి తాము
అాండగా నిలుస్తామని ఆమె స్పష్టాం చ శారు. ఈ అాంశాంలో ప్రధాన మాంత్రి
తాజా ప్రకటనను శ్రీ ఎాం.కె. స్టాలిన్ స్వాగతిాంచారు.
ఈ సమావ శాంలో పాల్గొని తమ అభిప్రాయాలను పాంచుకున్న నాయకులకు ప్రధాన
మాంత్రి ధన్యవాదాలు తెలియజ శారు.
న్యూఢిల్లీ
జూన్ 19, 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.

