
Statement on All Party Meeting of 19th June 2020 
June 20, 2020 

19 જૂન 2020 ની સર્વપક્ષીય બઠેક પર સ્ટટેમને્ટ 

જૂન 20, 2020 
ગઇકાલ ે સર્વપક્ષીય બેઠક (APM) ખાતે ર્ડાપ્રધાન દ્ર્ારા કરર્ામાાં આર્ેલી ટટપ્પણીઓનાાં તોફાની અર્વઘટન 
આપર્ા માટ ેકેટલાક હિસ્સાઓમાાં પ્રયાસો કરર્ામાાં આર્ી રહ્યા છે. 
 

ર્ડાપ્રધાન સ્પષ્ટ િતા કે ર્ાસ્તહર્ક હનયાંત્રણ રેખા (LAC) ન ાં ઉલ્લાંઘન કરર્ાનાાં કોઇપણ પ્રયાસો પર ભારત 
નક્કર પ્રહતભાર્ આપશે. ર્ાસ્તર્માાં, તેણે હર્શેષરૂપે ભારપૂર્વક કહ્ય ાં િત ાં કે ભૂતકાળમાાં આર્ા પડકારોની 
અર્ગણના કરર્ામાાં આર્તી િતી જેનાાંર્ી હર્રુદ્ધ, િર્ે ભારતીય બળો કોઇપણ ર્ાસ્તહર્ક હનયાંત્રણ રેખા  

(LAC) નાાં ઉલ્લાંઘનોનો િર્ે હનણાવયક રીતે સામનો કર ેછે (“ઉન્િે રોકતે િૈ, ઉન્િે ટોકતે િૈ”). 
 

સર્વપક્ષીય બેઠકમાાં એર્ી પણ માહિતી આપર્ામાાં આર્ી િતી કે આ ર્ખતે, ચીનનાાં બળો ઘણી ર્ધારે મોટી 
સાંખ્યાબળમાાં ર્ાસ્તહર્ક હનયાંત્રણ રેખા (LAC) પર આવ્યા છે અને ભારતીય પ્રહતભાર્ અન રૂપ છે. ર્ાસ્તહર્ક 
હનયાંત્રણ રેખા (LAC) નાાં ઉલ્લાંઘનનાાં સાંદભવમાાં, તે સ્પષ્ટ રીતે કિેર્ામાાં આવ્ય ાં િત ાં કે 15 જૂનનાાં રોજ 
ગલર્ાનમાાં હિસા ભડકી િતી કારણ કે ચીનનો પક્ષ ર્ાસ્તહર્ક હનયાંત્રણ રેખા (LAC) પર જ માળખાઓ ઉભા 
કરર્ા માાંગતો િતો અને આર્ી કામગીરીઓ બાંધ કરર્ાની ના પાડી િતી. 
 

સર્વપક્ષીય બેઠકની ચચાવઓમાાં ર્ડાપ્રધાનની ટટપ્પણીઓન ાં કેન્ર હબદ  ગલર્ાનમાાં 15 જૂનનાાં રોજની ઘટનાઓ પર 
િત ાં જે 20 ભારતીય સૈન્ય કમવચારીઓમાાં જીર્ન ગ માર્ર્ા તરફ દોરી ગઇ િતી. ર્ડાપ્રધાને તયાાં ચીનનાાં પક્ષની 
રચનાઓને પાછી િટાર્ી િતી તેર્ા આપણા સશસ્ત્ર બળોની ર્ીરતા અને દેશભહક્તને દૈદીપ્યમાન શ્રદ્ધાાંજલી 
પાઠર્ી િતી. ર્ડાપ્રધાનનાાં અર્લોકનો એ િતા કે આપણા શસત્ર બળોની આ ર્ીરતાનાાં પટરણામે પટરહસ્ર્હત 
સાંબાંહધત ર્ાસ્તહર્ક હનયાંત્રણ રેખો (LAC) ની આપણી બાજ ાં પર ચીનનાાં લોકોની િાજરી ન િતી. 16 હબિાર 
રેજીમેન્ટનાાં સૈહનકોનાાં બહલદાનોએ ચીનનાાં પક્ષનાાં માળખાઓ ઉભા કરર્ાનાાં પ્રયાસને હનરસ્ત કયો અને તે ટદર્સે 
ર્ાસ્તહર્ક હનયાંત્રણ રેખાનાાં તે તે ટદર્સ ેહબદ  પર પ્રયાસ કરેલા ઉલ્લાંઘનોન ેપણ દૂર કયાવ િતા. 
 

ર્ડાપ્રધાનનાાં શબ્દો "આપણી ભૂહમન ાં ઉલ્લાંઘન કરર્ાનો પ્રયાસ કરનારા લોકોને આપણી ભૂહમનાાં ર્ીર પ ત્રોએ 
ઉહચત પાઠ ભણાવ્યો િતો”, આપણા સશસ્ત્ર બળોની નીહતઓ અને મૂલ્યોનો સાંહમહશ્રતપણે સારાાંશ આપ ે છે. 
ર્ડાપ્રધાને ર્ધ માાં ભારપૂર્વક કહ્ય ાં િત ાં કે, "િ ાં તમન ેખાતરી આપર્ા માાંગ  છ ાં કે આપણા સશસ્ત્ર બળો આપણી 
સીમાઓની રક્ષા કરર્ા માટે કોઇ કસર નિીં રાખે”. 

 

ભારતીય પ્રદેશ ક્યો છે તે ભારતનાાં નકશા પરર્ી સ્પષ્ટ છે. આ સરકાર તેન ેમજબૂત અને મક્કમ રીતે ર્રેલી છે. 
ગેરકાયદેસર કબ્ાની બાબતમાાં, સર્વપક્ષીય બેઠકમાાં હર્ગતર્ાર રીતે જણાર્ર્ામાાં આવ્ય ાં િત ાં કે છેલ્લા 60 કરતા 
ર્ધારે ર્ષોમાાં કેર્ી રીતે, 43,000 કરતા ર્ધારે ચોરસ ટકલોમીટર પર કેર્ા સાંજોગોમાાં દબાણ કરર્ામાાં આવ્ય ાં છે 



તે અાંગે દેશ સારી રીતે ાણે છે. તે બાબત પણ સ્પષ્ટ કરર્ામાાં આર્ી િતી કે આ સરકાર ર્ાસ્તહર્ક હનયાંત્રણ 
રેખામાાં કોઇપણ એકપક્ષીય ફેરફાર ર્ર્ા દેશે નિીં. 
 

જ્યારે આપણા ર્ીર સૈહનકો આપણી સીમાઓન ાં રક્ષણ કરી રહ્યા છે તેર્ા સમય પર, તેઓનાાં મનોબળન ેઘટાડર્ા 
માટે હબનજરૂરી હર્રોધાભાસ પેદા કરર્ામાાં આર્ી રહ્યો છે તે દૂભાવગ્યની બાબત છે. જોક,ે સર્વપક્ષીય બેઠક પર 
મ ખ્ય ભાર્ના રાહિય કટોકટીનાાં સમય પર સરકાર અને સશસ્ત્ર બળોને સ્પષ્ટ સમર્વન આપનારી િતી. અમન ે
આતમહર્શ્ર્ાસ છે કે પે્રટરત દૂષ્પ્પ્રચારર્ી ભારતીય લોકોની એકતાને આાંચ નિીં આર્ે. 
 

નર્ી ટદલ્િી 
જૂન 20, 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. 


