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

 

19 ಜೂನ್ 2020 ರ ಸರ್ವಪಕ್ಷದ ಸಭೆ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ 

ಜೂನ್ 20, 2020 

 

ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ (ಎಪಿಎಂ) ಪರಧಾನಮಂತ್ರರಯರ್ರು ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತುಂಟತನದ ವ್ಾಾಖ್ಾಾನ 

ನಿೇಡಲು ಕೆಲರ್ು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪರಯತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ರಿವೆ. 

 

ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕುುಲ್ ಕಂಟೂರೇಲ್ (ಎಲ್ ಎಸಿ) ಉಲಿಂಘಿಸುರ್ ಯಾರ್ುದೇ ಪರಯತೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ದೃಢವ್ಾಗಿ 

ಸಪಂದಿಸುತಿದ ಎಂದು ಪರಧಾನ ಮಂತ್ರರಯರ್ರು ಸಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ವ್ಾಸಿರ್ವ್ಾಗಿ, ಅಂತಹ ಸವ್ಾಲುಗಳ ಹಂದಿನ 

ನಿಲವಕ್ಷಾಕೆೆ ರ್ಾತ್ರರಿಕಿವ್ಾಗಿ, ಭಾರತ್ರೇಯ ಪಡೆಗಳು ಈಗ ಎಲ್ ಎಸಿಯ ಯಾರ್ುದೇ ಉಲಿಂಘನ್ನಯನುೆ 

ನಿರ್ಾವಯಕವ್ಾಗಿ ಎದುರಿಸುತಿವೆ ("ಅರ್ರನುೆ ತಡೆಯುತ್ಿೇವೆ, ಅರ್ರನುೆ ತಡೆಯುತ್ಿೇವೆ"). 

 

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚೇನಾದ ಪಡೆಗಳು ಎಲ್ ಎಸಿಗೆ ಹಚುನ ಬಲರ್ನುೆ ನಿೇಡಿವೆ ಮತುಿ ಭಾರತದ ಪರತ್ರಕ್ರರಯೆ 

ಸೂಕಿವ್ಾಗಿದ ಎಂದು ಎಪಿಎಂಗೆ ತ್ರಳಿಸಲಾಯಿತು. ಎಲ್ ಎಸಿಯ ಉಲಿಂಘನ್ನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್, ಜೂನ್ 15 ರಂದು 

ಗಾಲಾಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಸಾಚಾರರ್ು ಹುಟ್ಟಟಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ಸಪಷ್ಟವ್ಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದ ಏಕೆಂದರೆ ಚೇನಾದ 

ಕಡೆಯರ್ರು ಎಲ್ ಎಸಿ ಸುತಿಲೂ ರಚನ್ನಗಳನುೆ ನಿರ್ಮವಸಲು ಪರಯತ್ರೆಸುತ್ರಿದದರು ಮತುಿ ಅಂತಹ ಕರಮಗಳಿಂದ 

ದೂರವಿರಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. 

 

ಎಪಿಎಂ ಚರ್ಚವಗಳಲ್ಲಿ ಪರಧಾನಮಂತ್ರರಯರ್ರ ಅಭಿಪ್ಾರಯಗಳ ಗಮನರ್ು ಜೂನ್ 15 ರಂದು ಗಾಲಾಾನ್ ನಲ್ಲಿ 

ನಡೆದ ಘಟನ್ನಗಳು, ಇದು 20 ಭಾರತ್ರೇಯ ರ್ಮಲ್ಲಟರಿ ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ಪ್ಾರಣಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವ್ಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿನ 

ಚೇನಿಯರ ವಿನಾಾಸಗಳನುೆ ಹಮ್ಮೆಟ್ಟಟಸಿದ ನಮೆ ಸಶಸರ ಪಡೆಗಳ ಶೌಯವ ಮತುಿ ದೇಶಭಕ್ರಿಗೆ ಪರಧಾನ ಮಂತ್ರರಗೆ 

ಗೌರರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಮೆ ಸಶಸರ ಪಡೆಗಳ ಧೈಯವದ ಪರಿರ್ಾಮವ್ಾಗಿ ಎಲ್ಎಸಿಯ ನಮೆ ಕಡೆ ಯಾರ್ುದೇ 

ಚೇನಿೇ ಉಪಸಿಿತ್ರಯಿಲಿ ಎಂಬ ಪರಧಾನ ಮಂತ್ರರಯ ಅರ್ಲೂೇಕನಗಳು ಪರಿಸಿಿತ್ರಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. 16 ಬಿಹಾರ 

ರೆಜಿಮ್ಮಂಟ್ ನ ಸೈನಿಕರ ತ್ಾಾಗರ್ು ಚೇನಾದ ಕಡೆಯರ್ರು ರಚನ್ನಗಳನುೆ ನಿರ್ಮವಸುರ್ ಪರಯತೆರ್ನುೆ ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿತು 

ಮತುಿ ಆ ದಿನದ ಎಲ್ ಎಸಿಯ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಲಿಂಘನ್ನಯ ಪರಯತೆರ್ನುೆ ತ್ರರ್ುಗೊಳಿಸಿತು. 

 

"ನಮೆ ಭೂರ್ಮಯನುೆ ಅತ್ರಕರರ್ಮಸಲು ಪರಯತ್ರೆಸಿದರ್ರಿಗೆ ನಮೆ ಧೈಯವಶಾಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನ ಪುತರರಿಂದ ಸೂಕಿವ್ಾದ 

ಪ್ಾಠರ್ನುೆ ಕಲ್ಲಸಲಾಯಿತು" ಎಂಬ ಪರಧಾನ ಮಂತ್ರರಯ ಮಾತುಗಳು, ನಮೆ ಸಶಸರ ಪಡೆಗಳ ನಿೇತ್ರ ಮತುಿ 

ಮೌಲಾಗಳನುೆ ಸಂಕ್ಷಿಪಿವ್ಾಗಿ ಹೇಳುತಿವೆ. ಪರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಮತಿಷ್ುಟ ಒತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು, "ನಮೆ ಗಡಿಗಳನುೆ 

ರಕ್ಷಿಸಲು ನಮೆ ಸಶಸರ ಪಡೆಗಳು ಯಾರ್ುದೇ ಕಲಿನುೆ ಬಿಡುರ್ುದಿಲಿ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭರರ್ಸ ನಿೇಡಲು 

ಬಯಸುತ್ಿೇನ್ನ”. 

 

ಭಾರತದ ಭೂಪರದೇಶ ಯಾರ್ುದು ಎಂಬುದು ಭಾರತದ ನಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸಪಷ್ಟವ್ಾಗಿದ. ಈ ಸಕಾವರ ಅದಕೆೆ 

ಬಲವ್ಾಗಿ ಮತುಿ ದೃಢ ನಿಶುಯದಿಂದ ಬದಧವ್ಾಗಿದ. ಕೆಲರ್ು ಅಕರಮ ಉದೂಾೇಗಗಳು ಇರುರ್ುದರಿಂದ, ಕಳೆದ 60 



ರ್ಷ್ವಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ದೇಶರ್ು ರ್ಚನಾೆಗಿ ತ್ರಳಿದಿರುರ್ ಸಂದಭವಗಳಲ್ಲಿ 43,000 ಚದರ ಕ್ರ.ರ್ಮೇ.ಗಿಂತ ಹಚುನ 

ಇಳುರ್ರಿಯನುೆ ಹೇಗೆ ನಿೇಡಲಾಗಿದ ಎಂಬುದನುೆ ಎಪಿಎಂಗೆ ವಿರ್ರವ್ಾಗಿ ತ್ರಳಿಸಲಾಯಿತು. ಎಲ್ ಎಸಿಯ ಯಾರ್ುದೇ 

ಏಕಪಕ್ಷಿೇಯ ಬದಲಾರ್ಣೆಯನುೆ ಈ ಸಕಾವರ ಅನುಮತ್ರಸುರ್ುದಿಲಿ ಎಂದು ಸಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಯಿತು. 

 

ನಮೆ ಧೈಯವಶಾಲ್ಲ ಸೈನಿಕರು ನಮೆ ಗಡಿಗಳನುೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ರಿರುರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅರ್ರ ಸಿೈಯವರ್ನುೆ ಕಡಿಮ್ಮ 

ಮಾಡಲು ಅನಗತಾ ವಿವ್ಾದ ಸೃಷ್ಟಟಯಾಗುತ್ರಿರುರ್ುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಆದಾಗೂಾ, ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಧಾನ 

ಭಾರ್ನ್ನಯು ರಾಷ್ಟರೇಯ ಬಿಕೆಟ್ಟಟನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾವರ ಮತುಿ ಸಶಸರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ನಿಸಸಂದಿಗಧವ್ಾದ 

ಬಂಬಲರ್ನುೆ ನಿೇಡಿತು. ಪ್ರೇರಿತ ಪರಚಾರದಿಂದ ಭಾರತ್ರೇಯ ಜನರ ಐಕಾತ್ಯು ಹಾಳಾಗುರ್ುದಿಲಿ ಎಂಬ ವಿಶಾಾಸ 

ನಮಗಿದ. 

 

ನರ್ ದಹಲ್ಲ 

ಜೂನ್ 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. 

 


