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ଭାରତ-ଚୀନ୍ ଏଲଏସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରର ଅଧିକାରି କ ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କର ବକ୍ତବୟ
(24 ରସରଟେମ୍ବର 2020)
ସେସଟେମ୍ବର 24, 2020
ସେପରି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନର ବରି ଷ୍ ଠ କମାଣ୍ଡରଙ୍କର ଷଷ୍ଠତମ ସବୈଠକ 21 ସେସଟେମ୍ବରସର
ସମାଲସ ାସର ଆସ ାଜିତ ସ ାଇଥ ିଲା।
ଏ ି ସବୈଠକ 4 ସେସଟେମ୍ବରସର ମସକାସର ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସବୈଠକ ଏବଂ ତା େ ତ
ି 10
ସେସଟେମ୍ବରସର ଦୁ ଇ ଜଣ ସବୈସଦଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସବୈଠକର ପୃଷ୍ଭ
ଠ ୂ ମିସର ଅନୁ ଷ୍ିତ
ଠ ସ ାଇଥ ିଲା। ଦୁ ଇଜଣ ସବୈସଦଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଏ ି କଥା ଉପସର େ ମତି ବଜା

କରି ରଖ ିଥ ିସଲ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାରି ରଖ ିବା ଉଚିତ ଏବଂ େମସ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ତ

ଅଞ୍ଚଳସର ଶୀଘ୍ର ଏବଂ େମ୍ପୁର୍ଣ୍ତ ଭାବସର ବିଘଟନ କରାେିବା ଉଚିତ।
ପ୍ରା

50 ଦିନର ଅବଧ ି ପସର ବରି ଷ୍ ଠ କମାଣ୍ଡରମାନଙ୍କର ସବୈଠକ ଆସ ାଜିତ ସ ାଇଥ ିଲା।

ସବୈଠକ ପସର ଉଭ

ପକ୍ଷ ମିଳିତ ଭାବସର ସପ୍ରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ଛନ୍ତି ୋ ାକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପୂବର
ତ ୁ ସଦଖ ିଥ ିସବ।

ମୁ ଏ ା କ ବ
ି ାକୁ ଚା ୁ ଛି ସକୌଣେି ମଧ୍ୟ ବରି ଷ୍ ଠ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ସବୈଠକଙ୍କ ପସର ଏ ା ପ୍ରଥମ ମିଳିତ ସପ୍ରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅସଟ।
ଏ ି ପ୍ରକାରସର, ଏ ା ଏଲଏେି ସର ବିଘଟନ ପାଇ ଉଭ

ପକ୍ଷର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କସର। ସେପରି

ଆସମ ପୂବର
ତ ୁ େୂଚାଇଛୁ, ଅେ ସୋଗ ସ ଉଛି ଏକ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରି ା ୋ ାକି ଏଲଏେି ର ନିଜର େମ୍ବନ୍ଧିତ ସକ୍ଷତ୍ରସର
ସେୈନିକ ମାନଙ୍କର ନି ମିତ ସପାଷ୍ଟସର ପୁଣି ନିସ ାଜନକୁ ଆବଶୟକ କସର। ଏ ା ପାଇ ପାରସ୍ପରି କ ରୂପସର େ ମତ
ସ ାଇଥ ିବା ପାରସ୍ପରି କ କ୍ରି ାର ଆବଶୟକ ସ ବ। ପୂର୍ଣ୍ତ ବିଘଟନର ଆବଶୟକତା ଅନୁ ୋସର ଏଲଏେି ର ନିଜର େମ୍ବନ୍ଧିତ
ସକ୍ଷତ୍ରସର ନିଜର ନି ମିତ ସପାଷ୍ଟସର ପ୍ରସତୟକ ପକ୍ଷ ଦ୍ଵାରା ସେୈନିକ ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ନିସ ାଜିତ କରାୋଇଥାଏ। ାଲସର
ବରି ଷ୍ ଠ କମାଣ୍ଡରଙ୍କର ସବୈଠକ ଏ ି େମସ୍ତ ୋମଗ୍ରିକ ପ୍ରେଙ୍ଗସର ସଦଖାେିବା ଉଚିତ।
ବରି ଷ୍ ଠ କମାଣ୍ଡରଙ୍କର ଷଷ୍ଠତମ ସବୈଠକ ଏଲଏେି ଉପସର ସ୍ଥି ତ ସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ଥିର କରି ବା ଉପସର ବିଚାରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଗଭୀର
ଭାବସର ଭାବସର ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନ କରି ବାକୁ େୁସୋଗ ମିଳିଥ ିଲା। ଉଭ

ପକ୍ଷ ସକୌଣେି ଭୁଲ ବୁ ଝାମଣା ଏବଂ ଭୁଲ

ବିଚାରକୁ ଏଡାଇବା ପାଇ ସ୍ଥଳଭାଗସର ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃ ଢ କରି ବା ଏବଂ ଅଧ ିକ ସେୈନିକ ମାନଙ୍କୁ େୀମାସର ପଠାଇବା ବନ୍ଦ
କରି ବା ପାଇ, ଏକପାଖ ିଆ ରୂପସର ଭୂମିସର ପରି ବର୍ତ୍ତନ କରି ବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଏ ଭ
ି ଳି ପରି ସ୍ଥିତିକୁ ଜଟିଳ କରି ପାସର,
ୋ ା ଦ୍ଵାରା ସ୍ଥିତି ଅଧ ିକ ଖରାପ ସ ାଇପାସର ସବାଲି ଉଭ
ଉଭ

ପକ୍ଷ ସ୍ଥିର କରି ଛନ୍ତି।

ପକ୍ଷ ଦ୍ଵାରା ବିଘଟନ ର େମସ୍ତ ସକ୍ଷତ୍ରସର ପୂର୍ଣ୍ତ ବିଘଟନ ଏବଂ େୀମାବର୍ତ୍ତୀ ସକ୍ଷତ୍ରସର ଶାନ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ତ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କୁ

େୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବା ପାଇ ନିଜର ଆସଲାଚନା ଜାରି ରଖ ିବା େମ ସର େଥା ସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇ ଏକପାଖ ିଆ ଭାବସର
ପରି ବର୍ତ୍ତନ କରି ବାରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସ ବ।
ଏ ି େମ୍ବନ୍ଧସର ଉଭ

ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ବରି ଷ୍ ଠ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସବୈଠକକୁ େଥା ଶୀଘ୍ର କରି ବାକୁ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ସନଇଛନ୍ତି। ତା

େ ତ
ି
ବଲୁ ୟଏମେି େି ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସ ବାର େମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ନୂ ଆ ଦିଲ୍ଲୀ
ରସରଟେମ୍ବର 24, 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.

