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ಎಲ್
ಎಸಿಯಲ್ಲಿಚೀನಾದನಿಲುವುಕುರಿತುಚೀನಾದವಿದೀಶಾಾಂಗಸಚವಾಲಯದಹೀಳಿಕೆಯನುುಉಲ್ಿೀಖಿಸಿಇತ್ತೀಚನ
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಯ ಪ್ರಶ್ನುಗಳಿಗ್ಗ ಪ್ರತ್ಕ್ರರಯೆಯಾಗಿ, ಅಧಿಕೃತ ವಕ್ಾತರ ಶ್ರೀ ಅನುರಾಗ್ ಶ್ರೀವಾಸತವ ಹೀಳಿದರು:
ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಗಡಿ ಪ್ರದೀಶಗಳಲ್ಲಿನ ಲ್ೈನ್ ಆಫ್ ಆಕುುಲ್ ಕಾಂಟ್ರೀಲ್ (ಎಲ್ಎಸಿ) ಚೀನಾದ ಸ್ಾಾನದ ಬಗ್ಗೆ
ಚೀನಾದ ವಿದೀಶಾಾಂಗ ಸಚವಾಲಯದ ಹೀಳಿಕೆಯನುು ಉಲ್ಿೀಖಿಸಿ ಸೆಪ್ಟಾಂಬರ್ 29 ರ ಹಾಂದ್ಸ್ಾತನ್ ಟೈಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ
ನಾವು ವರದಿಯನುು ನ್ೀಡಿದದೀವೆ.
ಏಕಪ್ಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ವಾಯಖ್ಾಯನಿಸಲಾದ 1959 ರ ಲ್ೈನ್ ಆಫ್ ಆಕುುಲ್ ಕಾಂಟ್ರೀಲ್ (ಎಲ್ಎಸಿ) ಅನುು ಭಾರತ
ಎಾಂದಿಗ್ ಸಿವೀಕರಿಸಿಲಿ. ಈ ಸ್ಾಾನವು ಚೀನಾದ ಕಡೆಯ್ ಸೆೀರಿದಾಂತೆ ಸಿಾರ ಮತುತ ಪ್ರಸಿದಧವಾಗಿದ.
ಇದಲಿದ, 1993 ರ ಎಲ್ಎಸಿಯ ಉದದಕ್ೂ ಶಾಾಂತ್ ಮತುತ ನಮಮದಿಯ ನಿವವಹಣೆ ಕುರಿತ ಒಪ್ಪಾಂದ, ಮಿಲ್ಲಟರಿ
ಕ್ಷೀತರದಲ್ಲಿ ವಿಶಾವಸ ನಿಮಾವಣ ಕರಮಗಳ ಒಪ್ಪಾಂದ (ಸಿಬಿಎಾಂ), ಸಿಬಿಎಾಂಗಳ ಅನುಷ್ಾಾನದ ಕುರಿತಾದ 2005 ರ
ಪ್್ರೀಟ್ೀಕ್ಾಲ್, 2005 ರ ರಾಜಕ್ರೀಯ ನಿಯತಾಾಂಕಗಳ ಮತುತ ಮಾಗವದಶ್ವ ಸ್ತರಗಳ ಒಪ್ಪಾಂದ ಸೆೀರಿದಾಂತೆ ವಿವಿಧ್
ದಿವಪ್ಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಾಂದಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಗಡಿ ಪ್ರಶ್ನುಯ ಇತಯರ್ವಕ್ಾೂಗಿ, ಎಲ್ಎಸಿಯ ಜ್ೀಡಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ
ಸ್ಾಮಾನಯ ತ್ಳುವಳಿಕೆಯನುು ತಲುಪ್ಲು ಭಾರತ ಮತುತ ಚೀನಾ ಎರಡ್ ಎಲ್ಎಸಿಯ ಸಪಷ್ಟೀಕರಣ ಮತುತ
ದೃಢೀಕರಣಕೊ ಬದಧವಾಗಿವೆ. ವಾಸತವವಾಗಿ, 2003 ರವರೆಗ್ಗ ಎಲ್ಎಸಿಯನುು ಸಪಷ್ಟಪ್ಡಿಸುವ ಮತುತ ದೃಢೀಕರಿಸುವ
ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಕಡೆಯವರು ತೆ್ಡಗಿಸಿಕೆ್ಾಂಡಿದದರು, ಆದರೆ ಚೀನಾದ ಕಡೆಯವರು ಅದನುು
ಮುಾಂದುವರಿಸಲು ಇಚ್ಛೆ ತೆ್ೀರಿಸದ ಕ್ಾರಣ ಈ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಯು ಮತತಷ್ುಟ ಮುಾಂದುವರಿಯಲು ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲಲಿ.
ಆದದರಿಾಂದ, ಕೆೀವಲ ಒಾಂದು ಎಲ್ಎಸಿ ಮಾತರ ಇದ ಎಾಂದು ಚೀನಾದ ಕಡೆಯಾಂದ ಒತಾತಯಸುವುದು ಈ ಒಪ್ಪಾಂದಗಳಲ್ಲಿ
ಚೀನಾ ಮಾಡಿದ ಗಾಂಭೀರ ಬದಧತೆಗಳಿಗ್ಗ ವಿರುದಧವಾಗಿದ.
ನಾವು ಈ ಹಾಂದ ಸಪಷ್ಟಪ್ಡಿಸಿದಾಂತೆ, ಭಾರತದ ಕಡೆಯವರು ಯಾವಾಗಲ್ ಎಲ್ಎಸಿಯನುು ಗೌರವಿಸುತಾತರೆ ಮತುತ
ಪಾಲ್ಲಸುತಾತರೆ. ಗೌರವಾನಿವತ ರಕ್ಷಾ ಮಾಂತ್ರ ಇತ್ತೀಚ್ಛಗ್ಗ ಸಾಂಸತ್ತನಲ್ಲಿ ಹೀಳಿದಾಂತೆ, ಪಾಶ್ುಮಾತಯ ವಲಯದ ವಿವಿಧ್
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಎಸಿಯನುು ಉಲಿಾಂಘಿಸುವ ಪ್ರಯತುಗಳಿಾಂದ, ಏಕಪ್ಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಯಥಾಸಿಾತ್ಯನುು ಬದಲಾಯಸಲು
ಚೀನಾದ ಕಡೆಯವರು ಪ್ರಯತ್ುಸಿದ್ಾದರೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತ್ಾಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಎರಡು ದೀಶಗಳ ನಡುವೆ ಸಹ ಹಾಕ್ರದ ಒಪ್ಪಾಂದಗಳಿಗ್ಗ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗಡಿ
ಪ್ರದೀಶಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸುತತ ಪ್ರಿಸಿಾತ್ಯನುು ಪ್ರಿಹರಿಸಬೀಕು ಎಾಂದು ಚೀನಾದ ಕಡೆಯವರು ಪ್ದೀ ಪ್ದೀ
ದೃಢಪ್ಡಿಸಿದ್ಾದರೆ. ಸೆಪ್ಟಾಂಬರ್ 10 ರಾಂದು ವಿದೀಶಾಾಂಗ ಸಚವರು ಮತುತ ಅವರ ಚೀನಾದ ಸಹವತ್ವ ನಡುವೆ
ಮಾಡಿಕೆ್ಾಂಡ ಒಪ್ಪಾಂದದಲ್ಲಿ, ಅಸಿತತವದಲ್ಲಿರುವ ಎಲಾಿ ಒಪ್ಪಾಂದಗಳಿಗ್ಗ ಬದಧರಾಗಿರಲು ಚೀನಾದ ಕಡೆಯವರು ತಮಮ
ಬದಧತೆಯನುು ಪ್ುನರುಚುರಿಸಿದ್ಾದರೆ.

ಆದದರಿಾಂದ ಚೀನಾದ ಕಡೆಯವರು ಎಲಾಿ ಒಪ್ಪಾಂದಗಳನುು ಮತುತ ತ್ಳುವಳಿಕೆಗಳನುು ಸಾಂಪ್್ಣವವಾಗಿ ಪಾರಮಾಣಿಕವಾಗಿ
ಮತುತ ನಿಷ್ಠಾಯಾಂದ ಪಾಲ್ಲಸುತಾತರೆ ಮತುತ ಎಲ್ಎಸಿಯ ಏಕಪ್ಕ್ಷೀಯ ವಾಯಖ್ಾಯನವನುು ಮುಾಂದುವರಿಸುವುದನುು
ತಡೆಯುತಾತರೆ ಎಾಂದು ನಾವು ನಿರಿೀಕ್ಷಸುತೆತೀವೆ
ನವದಹಲ್ಲ
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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.

