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ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରର ହାଲରର ରହଉଥବିା ବକିାଶ 

ଉପରର ମିଡିଆର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରର ସରକାରୀ ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରତକି୍ରୟିା 
ସେସଟେମ୍ବର 01, 2020 

 

ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରର ହାଲରର ରହଉଥବିା ବକିାଶ ଉପରର ମିଡିଆର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରତକି୍ରିୟାରର 

ରବୈରେଶକି ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ପ୍ରବକ୍ତା  ଶ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ କହଛିନ୍ତ ିରେ 

 

ଆପଣମାସେ ସେପରି ଜାଣଛିନି୍ତ, ଭାରତ-ଚୀେ୍ େୀମାସର ପରିସି୍ଥତିର େମାଧାେ ପାଇ ଁଗତ ତିେି ମାେରୁ କୂଟସେୈତିକ ଏବଂ 

ସେୈେୟ ଚୟାସେଲ ମାଧ୍ୟମସର ଭାରତ ଏବଂ ଚୀେ୍ େିବିଡ଼ ଭାବସର ଜଡିତ ଅଛନି୍ତ। ଏହା ମଧ୍ୟ ମସେ ରଖାେିବ ସେ ପବୂବରୁ 

ଦୁଇ ଜଣ ବିସଦଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ବିସଶଷ ପ୍ରତିେିଧ ିପରିସି୍ଥତିକୁ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ବ ଉପାୟସର େିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାେିବା 

ପାଇ ଁ ଏକମତ ସହାଇଥସିଲ ଏବଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସକୌଣେି ମଧ୍ୟ ଉସେଜୋମଳୂକ କାେବୟାେୁଷ୍ ଠାେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କିମ୍ବା 

ପ୍ରେଙ୍ଗକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ଉଚିତ େୁସହ ଁଏବଂ ଦି୍ୱପକ୍ଷୀୟ ଚୁକି୍ତ ଓ ସପ୍ରାସଟାକଲ୍ ଅେୁୋସର ଶାନି୍ତ ଏବଂ ସି୍ଥରତାକୁ େେିୁଶି୍ଚତ 

କରିବା ଉଚିତ୍। 

 

ଚୀେ୍ ପକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ଏହ ିବୁଝାମଣାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘେ କରି 29 ତାରିଖ ବିଳମି୍ବତ ରାତିସର ଏବଂ 30 ଅଗଷ୍ଟସର ପାସଙ୍ଗାଙ୍ଗ ହ୍ରଦର 

ଦକି୍ଷଣ କୂଳସର ଉସେଜକ ସେୈେୟ େଦୁ୍ଧାଭୟାେସର ଲାଗି ରହ ି ସି୍ଥତି ପରିବେବେ କରିବାକୁ ସଚଷ୍ଟା କରିଥଲିା। ଗତକାଲି 

ଭାରତୀୟ ସେୋ ଦ୍ୱାରା କୁହାୋଇଛି ସେ ଭାରତ ପକ୍ଷ ଏହି ଉସେଜୋମଳୂକ କାେବୟ ଉପସର ପ୍ରତିକି୍ରୟା ସଦଇଛି ଏବଂ 

ଆମର ହତି ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳକି ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇ ଁLAC େହତି ଉପେକୁ୍ତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପଦସକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। 

ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଗତକାଲି 31 ଅଗଷ୍ଟସର, ଉଭୟ ଦଳର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କମାଣ୍ଡରମାସେ ପରିସି୍ଥତିକୁ  କମ କରିବା ପାଇ ଁଆସଲାଚୋ 

କରୁଥବିାସବସଳ ଚୀେ୍ ର ସେୈେୟମାସେ ପଣୁ ିଉସେଜୋମଳୂକ କାେବୟସର ଲାଗି ରହଥିସିଲ। ଠିକ େମୟସର ପ୍ରତିରକ୍ଷାତ୍ମକ 

କାେବୟ ସୋଗ ଁ,ୁ ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷ ଏକପକ୍ଷୀୟ ଭାବସର ସି୍ଥତି ପରିବେବେ କରିବାକୁ ଏହ ିଉଦୟମକୁ ଅଟକାଇବାସର େକ୍ଷମ 

ସହାଇଥସିଲ। 

 

ଚଳିତ ବଷବ ଆରମ୍ଭରୁ LAC େହତି ଚୀେ୍ ପକ୍ଷର କାେବୟ ଏବଂ ବୟବହାର େୀମାସର ଶାନି୍ତ ଏବଂ ସି୍ଥରତାକୁ େେିୁଶି୍ଚତ କରିବା 

ପାଇ ଁଦୁଇ ସଦଶ ମଧ୍ୟସର ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାୋଇଥବିା ଦି୍ୱପକ୍ଷୀୟ ଚୁକି୍ତୋମା ଏବଂ ସପ୍ରାସଟାକଲଗଡିୁକର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲଂଘେ କରୁଛି। 

ଏହ ିପରି କାେବୟ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ସବୈସଦଶକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ବିସଶଷ ପ୍ରତିେିଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ସହାଇଥବିା ବୁଝାମଣାକୁ େମ୍ପରୂ୍ଣ୍ବ 

ଭାବସର ଅବସହଳା କରୁଛି। 

 

ଆସମ ଉଭୟ କୂଟସେୈତିକ ଏବଂ ସେୈେୟ ଚୟାସେଲ ମାଧ୍ୟମସର ଚୀେ୍ ପକ୍ଷ େହତି ହାଲସର ଉସେଜୋମଳୂକ ତଥା 

ଆକ୍ରାମକ କାେବୟକଳାପ େହତି କଥା ଉସଠଇଛୁ ଏବଂ ଏହ ି ଉସେଜୋମଳୂକ କାେବୟାେୁଷ୍ ଠାେ କରିବାରୁ ସେମାେଙ୍କର 



ୋମୋସର ଥବିା ସେୈେିକ ମାେଙୁ୍କ ଅେୁଶାେିତ ଏବଂ େିୟନି୍ତ୍ରତ କରିବା ପାଇ ଁ ସେମାେଙୁ୍କ ଅେୁସରାଧ କରିଛୁ। 

 

ଶାନି୍ତପରୂ୍ଣ୍ବ କଥାବାେବା ମାଧ୍ୟମସର ପଶି୍ଚମ ସକ୍ଷତ୍ରର LAC େହତି ଥବିା େମସ୍ତ ଉସଲ୍ଲଖେୀୟ େମେୟା ଗଡିୁ଼କର େମାଧାେ 

କରିବା ପାଇ ଁଭାରତୀୟ ପକ୍ଷ ଦୃଢଭାବସର େିଷ୍ପେି ସେଇଛି। ଏହ ିପରିସପ୍ରକ୍ଷୀସର, ଆସମ ଆଶା କରୁଛୁ ସେ ଚୀେ୍ ପକ୍ଷ 

ପବୂବରୁ ସହାଇଥବିା ବୁଝାମଣାକୁ ଆନ୍ତରିକତାର େହ ପାଳେ କରିବ ଏବଂ ପରିସି୍ଥତିର େମାଧାେ ତଥା େୀମା ଅଞ୍ଚଳସର ଶାନି୍ତ 

ଏବଂ ସି୍ଥରତା ସେରାଇ ଆଣବିା ପାଇ ଁଭାରତ େହତି େିଷ୍ ଠାପରତା ଭାବସର କାେବୟ କରିବ। 

 

ନୂଆ େଲି୍ଲୀ  

ରସରଟେମ୍ବର 01, 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. 

 

 


