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19 ଜନ୍ୁ 2020 ର ସର୍ବଦଳୀୟ ବର୍ୈଠକ ଉପବର ର୍କ୍ତର୍ୟ 

ଜନ୍ୁ 20, 2020 

 

ଗତକାଲି ଆୟୟାଜିତ ସର୍ବଦଳୀୟ ୟର୍ୈଠକ (ଏପିଏମ)୍ ୟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାୋ ଦିଆଯାଇଥରି୍ା ମନ୍ତର୍ୟକୁ ଭୁଲ୍ 

ଆକାେୟେ ର୍ୟାଖ୍ୟା କେିର୍ା ପାଇ ଁକିଛି ଅଳପ ମାତ୍ରାୟେ ୟେଷ୍ଟା କୋଯାଉଛି। 

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କେିଛନି୍ତ ୟଯ ଭାେତେ ର୍ାସ୍ତର୍ିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ୟେଖ୍ା (LAC) କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତେିତ କେିର୍ା ପାଇ ଁୟକୌଣସି 

ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସକୁ ଦୃଢ ଭାର୍ୟେ ଜର୍ାର୍ ୟଦର୍। ର୍ାସ୍ତର୍ୟେ, ୟସ ର୍ିୟେଷ ଭାର୍ୟେ ୟଜାେ ୟଦଇଛନି୍ତ ୟଯ ଏହିପେି 

େୟାୟଲଞ୍ଜେ ଅତୀତୟେ କୋଯାଇଥରି୍ା ଅର୍ୟହଳାେ ର୍ିପେୀତୟେ, ଭାେତୀୟ ୟସୈନୟମାୟନ ର୍ର୍ତ୍ବମାନ LAC େ 

ୟକୌଣସି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲଂଘନେ ମକୁାର୍ିଲା ନିର୍ଣ୍ବାୟକ େୂପୟେ ଆହୁେି ଅଧକି ଦୃଢତାେ ସହିତ ପ୍ରତିୟୋଧ କେୁଛନି୍ତ ("ତାଙୁ୍କ 

ଅଟକାନି୍ତ, ତାଙୁ୍କ ପ୍ରତିୟୋଧ କେନି୍ତ")। 

 

ଏପିଏମ ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୂିତ କୋଯାଇଥଲିା ୟଯ ଏହି ଥେ େୀନ୍ ୟସୈନୟମାୟନ LAC କୁ ର୍ହୁତ ର୍ଡ େକି୍ତୟେ ଆସିଛନି୍ତ 

ଏର୍ଂ ତାହା ଉପୟେ ଭାେତୀୟ ପ୍ରତିକି୍ରୟା ମଧ୍ୟ ଅନୁେୂପ ଅୟଟ। ୟଯପେି LAC େ ଉଲ୍ଲଂଘନ ର୍ିଷୟୟେ କଥା ଆୟସ, 

ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାର୍ୟେ ଦେବାଯାଇଛି ୟଯ 15 ଜନ୍ୁ ୟେ ଗଲୱାନୟେ ହିଂସା ଘଟିଥଲିା କାେଣ େୀନ୍ ପକ୍ଷ LAC େ 

ପାର୍ଶ୍ବୟେ ସଂେେନା ସ୍ଥାପନ କେିର୍ାକୁ ୟେଷ୍ଟା କେୁଥଲିା ଏର୍ଂ ଏହି ଭଳି କାଯବୟ ନ କେିର୍ା କଥାକୁ ମାଣରି୍ାକୁ ମନା 

କେିୟଦଇଥଲିା। 

 

ସର୍ବଦଳୀୟ ଆୟଲାେନାୟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତର୍ୟେ ୟକନ୍ଦ୍ରର୍ିନୁ୍ଦ ଥଲିା 15 ଜନ୍ୁ ଗାଲୱାନୟେ ଘଟିଥରି୍ା ଘଟଣା 

ଯାହା ଦ୍ଵାୋ 20 ଜଣ ଭାେତୀୟ ୟସୈନିକଙ୍କେ ମତୁୃୟ ୟହାଇଯାଇଥଲିା। ଆମେ ସେସ୍ତ୍ର ର୍ାହିନୀେ ର୍ୀେତ୍ୱ ତଥା 

ୟଦେୟପ୍ରମକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାାଞ୍ଜଳି ଅପବଣ କେିଥୟିଲ ୟଯଉମଁାୟନ ୟସଠାୟେ େୀନ୍ େ ଆୋକୁ ପ୍ରତୟାଖ୍ୟାନ 

କେିୟଦଇଥୟିଲ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଟିପ୍ପଣୀ ୟଯ ର୍ାସ୍ତର୍ିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ୟେଖ୍ା ଆମେ ସେସ୍ତ୍ର ର୍ାହିନୀେ ସାହସିକତାେ 

ପେିଣାମ ସ୍ୱେୂପ ନିମିତ ପେିସି୍ଥତି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧତି ଥଲିା। 16 ଟି ର୍ିହାେ ୟେଜିୟମଣ୍ଟେ ୟସୈନିକମାନଙ୍କ ର୍ଳିଦାନ 

େୀନ୍ ପକ୍ଷେ ସଂେେନା ନିମବାଣ ଉଦୟମକୁ ର୍ିଫଳ କେିଥଲିା ଏର୍ଂ ୟସହି ଦିନ LAC େ ଏହି ଅର୍ସ୍ଥାୟେ ଥରି୍ା 

ଅପୋଧକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଫଳ କେିୟଦଇଥଲିା। 

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ େବ୍ଦୟେ "ୟଯଉମଁାୟନ ଆମ ଭୂମିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କେିର୍ାକୁ ୟେଷ୍ଟା କେିଥୟିଲ, ୟସମାନଙୁ୍କ ଆମେ 

ମାଟିେ ସାହସୀ ପତୁ୍ରମାୟନ ଉପଯକୁ୍ତ େକି୍ଷା ୟଦଇଥୟିଲ", ଆମେ ସେସ୍ତ୍ର ର୍ାହିନୀେ ୟନୈତିକତା ଏର୍ଂ ମଲୂୟୟର୍ାଧକୁ 

ସଂୟକ୍ଷପୟେ ର୍ୟକ୍ତ କେିଛନି୍ତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ୟଜାେ ୟଦଇ କହିଛନି୍ତ ୟଯ, "ମ ଁ ୁନିଶି୍ଚତ କେିର୍ାକୁ ୋହ ଁୁଛି, ୟଯ 

ଆମେ ସେସ୍ତ୍ର ର୍ାହିନୀ ଆମେ ସୀମା େକ୍ଷା କେିର୍ା ପାଇ ଁ ୟକୌଣସି ଉପାୟକୁ ଛାଡ଼ିର୍ ନାହି ଁ "। 

 

ଭାେତେ ମାନେିତ୍ରେୁ ଭାେତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ କ’ଣ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ୟହାଇଛି। ଏହି ସେକାେ ଏହା ପ୍ରତି ଦୃଢତା ଏର୍ଂ େକି୍ତ 

ୟଦର୍ା ଭାର୍ୟେ ସଂକଲ୍ପର୍ଦ୍ଧା। ୟଯୟହତୁ କିଛି ୟର୍ଆଇନ କର୍ଜା ମାନ ଅଛି, ସର୍ବଦଳୀୟ ୟର୍ୈଠକକୁ ର୍ିସୃ୍ତତ ଭାର୍ୟେ 



ସେୂନା ଦିଆଯାଇଥଲିା ୟଯ ଗତ 60 ର୍ଷବ ମଧ୍ୟୟେ 43,000 ର୍ଗବ କିୟଲାମିଟେେୁ ଅଧକି ଉତ୍ପାଦନ ୟକଉ ଁ

ପେିସି୍ଥତିୟେ ହୟେଇର୍ାକୁ ପଡ଼ିଥଲିା, ଯାହାକୁ ୟଦେ ଭଲ ଭାର୍ୟେ ଜାଣଛିି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କେିଦିଆଯାଇଛି ୟଯ 

ଏହି ସେକାେ LAC େ ୟକୌଣସି ଏକପାଖ୍ଆି ପେିର୍ର୍ତ୍ବନକୁ ଅନୁମତି ୟଦୟର୍ ନାହି।ଁ 

 

ଏହି ଭଳି ସମୟୟେ ୟଯୟତୟର୍ୟଳ ଆମେ ସାହସୀ ୟସୈନିକମାୟନ ଆମେ ସୀମା େକ୍ଷା କେୁଛନି୍ତ, ଏହା ଅତୟନ୍ତ 

ଦୁଭବାଗୟଜନକ ୟଯ ୟସମାନଙ୍କ ମୟନାର୍ଳକୁ କମ କେିର୍ା ପାଇ ଁଏକ ଅନାର୍େୟକ ର୍ିର୍ାଦ ସଷିୃ୍ଟ ୟହଉଛି। ୟତୟର୍, 

ସର୍ବଦଳୀୟ ୟର୍ୈଠକୟେ ମଖୁ୍ୟ ଭାର୍ନା ୋଷ୍ଟରୀୟ ସଙ୍କଟ ସମୟୟେ ସେକାେ ଏର୍ଂ ସେସ୍ତ୍ର ର୍ାହିନୀ ପାଇ ଁଏକତେଫା 

ସମଥବନ କେିଥଲିା। ଆମକୁ ର୍ିର୍ଶ୍ାସ ଅଛି ୟଯ ୟପ୍ରେିତ ପ୍ରୋେ ଦ୍ଵାୋ ଭାେତୀୟ ୟଲାକଙ୍କ ଏକତା କ୍ଷରୁ୍ଣ୍ବ ୟହର୍ ନାହି।ଁ 

 

ନୂଆ ଦଲି୍ଲୀ 

ଜନ୍ୁ 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. 


