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ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସ ିଂହ ମସ୍କାସ୍ର ଏସସ ଓ ସ୍ ୈଠକ ପସ୍ର 

ଅନୁସ୍ରାଧ କ୍ରସ୍ମ ଚାଇନାର ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ସ୍େଖା କର ଛନ୍ତ  
ସେସଟେମ୍ବର 05, 2020 

 

ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଜନାଥ େ ିଂହ 4 ସେସଟେମ୍ବର କୁ ମସକାସର େଙ୍ଘାଇ େହସ ାଗ େିଂଗଠନ (SCO) ର ସ ୈଠକର 

େସୁ ାଗସର ଚାଇନାର ରାଜୟ ପାର ଷଦ ତଥା ପ୍ରତ ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସଜସନରାଲ ସେ ସେସେଙ୍କ େହ ତ ସଦଖା କର ଥସିଲ। 

ଭାରତ-ଚୀନ୍ େୀମା ର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ଭାରତ-ଚୀନ୍ େମ୍ପକତକ ୁସନଇ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଖାଲା ସଖାଲ  ଭା ସର ଏ ିଂ ଗଭୀର 

ଆସଲାଚନା କର ଥସିଲ। 

 

ଗତ କ ଛ  ମାେ ମଧ୍ୟସର ଭାରତ-ଚୀନ୍ େୀମା ଅଞ୍ଚଳର ପଶ୍ଚ ମ ସକ୍ଷତ୍ରସର ଗାଲୋନ୍ ଘାଟ  େହ ତ  ାସ୍ତ  କ ନ ୟନ୍ତ୍ରଣ ସରଖା 

(LAC) େହ ତ ସହାଇଥ ିା ଘଟଣାକ୍ରମ ଉପସର ଭାରତର ସ୍ଥ ତ କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭା ସର ଜଣାଇଥସିଲ। ସେ ଗରୁୁତ୍ତ୍ୱାସରାପ 

କର ଛନ୍ତ  ସ  ଚୀନ୍ ର ସେୈନୟ ମାନଙ୍କର କା ତୟ  ଧ,ି ସ ଉଥଁସିର ଅସନକ ପର ମାଣର ସେୈନୟ ୋମ ଲ ସହାଇଥସିଲ, 

ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ  ୟ ହାର ଏ ିଂ ସ୍ଥ ତ କୁ ଏକପାଖଆି ଭା ସର  ଦଳାଇ ାକୁ ସଚଷ୍ଟା କର  ା ଦ୍ଵାରା ଦ୍ଵ ପକ୍ଷୀୟ 

ଚୁକ୍ତ ନାମାକୁ ଉଲ୍ଲିଂଘନ କରୁଛ  ଏ ିଂ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ ନ ଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ସହାଇଥ ିା  ୁଝାମଣାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ 

କରୁନାହ ।ଁ ମାନୟ ର ଆରଏମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭା ସର କହ ଛନ୍ତ  ସ  ସ ସତସ ସଳ ଭାରତୀୟ ସେୈନୟମାସନ େୀମା ପର ଚାଳନା 

ପ୍ରତ  େ ତଦା ଏକ ଦାୟ ତ୍ଵପରୂ୍ଣ୍ତ ଆଭ ମଖୁୟ ଗ୍ରହଣ କର ଥସିଲ, କ ନ୍ତୁ ସେହ  େମୟସର ଭାରତର ୋ ତସଭୌମତ୍ଵ ତଥା ଆଞ୍ଚଳ କ 

ଅଖଣ୍ଡତା ରକ୍ଷା କର  ା ପାଇ ଁ ଆମର େିଂକଳ୍ପ ଉପସର ମଧ୍ୟ ସକୌଣେ  େସେହ ନାହ ।ଁ 

 

ଚୀନ୍ ର ରାଜୟ ପର ଷଦ ତଥା ପ୍ରତ ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହ ଛନ୍ତ  ସ  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମାଦୀ ଏ ିଂ ରାଷ୍ଟରପତ  େ  ଜ ନପ େଙ୍କ ମଧ୍ୟସର 

ସହାଇଥ ିା େହମତ କୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ କସଠାର ଭା ସର କା ତୟକାରୀ କର  ା ଉଚ ତ ଏ ିଂ ଆସଲାଚନା ଏ ିଂ ପରାମର୍ତ 

ମାଧ୍ୟମସର େମେୟାର େମାଧାନ ଜାର  ରଖ ିା େହ ତ,   ଭ ନ୍ନ ଦ୍ଵ ପକ୍ଷୀୟ ଚୁକ୍ତ ନାମାକୁ ଦଢତତାର େହ ତ ପାଳନ କର  ା 

ଉଚ ତ, ତା େହ ତ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ ସେୈନୟ ମାନଙ୍କର ନ ୟନ୍ତ୍ରଣକ ୁଦଢତ କର  ସକୌଣେ  ମଧ୍ୟ ଉସର୍ତ୍ଜନାମଳୂକ କା ତୟ କରନ୍ତୁ 

ନାହ  ଁ ାହାକ  ପର ସ୍ଥ ତ କୁ  ତାଇପାସର। ଭାରତ-ଚୀନ୍ େମ୍ପକତର ୋମଗ୍ର କ ପର ସ୍ଥ ତ  ଉପସର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଧ୍ୟାନ ସଦ ା 

ଉଚ ତ୍ ଏ ିଂ  ଥାର୍ୀଘ୍ର ପର ସ୍ଥ ତ କୁ ଦୂର କର  ା ପାଇ ଁଭାରତ-ଚୀନ୍ େୀମା ର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳସର ର୍ାନ୍ତ  ଏ ିଂ ପ୍ରର୍ାନ୍ତ   ଜାୟ 

ରଖ ିା ପାଇ ଁମ ଳ ମ ର୍  କାମ କର  ା ଉଚ ତ। ଚୀନ୍ ପ୍ରତ ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ତ ସଦଇଛନ୍ତ  ସ  ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟସର 

େମସ୍ତ ସ୍ତରସର ସ ାଗାସ ାଗ  ଜାୟ ରଖ ିା ଉଚ ତ୍। 

 

ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହ ଛନ୍ତ  ସ  ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସନତା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ମତସର ମାଗତଦର୍ତନ ସନ ା ଉଚ ତ ସ  ଭାରତ-ଚୀନ୍ 

େୀମା ର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳସର ର୍ାନ୍ତ  ଏ ିଂ ପ୍ରର୍ାନ୍ତ ର ରକ୍ଷଣାସ କ୍ଷଣ ଆମର ଦ୍ଵ ପକ୍ଷୀୟ େମ୍ପକତର ପର ର୍ତ୍ତୀ   କାର୍ ପାଇ ଁ ଜରୁରୀ 

ଥଲିା ଏ ିଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମତସଭଦକୁ    ାଦସର ପର ଣତ ନ କର  ାକୁ ସଦ ା ଉଚ ତ୍। ସେହ  ଭଳ , ଉଭୟ ପକ୍ଷ କଥା ାର୍ତ୍ତା 



ମାଧ୍ୟମସର ର୍ାନ୍ତ ପରୂ୍ଣ୍ତ ଭାସ  େୀମା ର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳସର ଚାଲ ଥ ିା ପର ସ୍ଥ ତ  ଏ ିଂ ଉସଲ୍ଲଖନୀୟ େମେୟାକୁ ମଧ୍ୟ େମାଧାନ 

କର  ା ଉଚ ତ୍। ଚୀନ୍ ପ୍ରତ ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହ ଛନ୍ତ  ସ  ଚୀନ୍ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହ  େମେୟାର େମାଧାନ କର  ାକୁ ଚାହ ଁୁଛନ୍ତ । ରକ୍ଷା 

ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ତ ସଦଇଛନ୍ତ  ସ  ସତଣ ୁଏହା ଗରୁୁତ୍ଵପରୂ୍ଣ୍ତ ଥଲିା ସ  ଚୀନ୍ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ େୀମା ର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ େହ ତ 

ପୟାେେ୍ ହ୍ରଦସର ଏ ିଂ ତା େହ ତ ର୍ାନ୍ତ  ଏ ିଂ ପ୍ରର୍ାନ୍ତ ର ରକ୍ଷଣସ କ୍ଷଣ ଉପସର ଦ୍ଵ ପକ୍ଷୀୟ ରାଜ ନାମା ଏ ିଂ ସପ୍ରାସଟାକଲ୍ 

ଅନୁୋସର େୀମାସର  ଥାର୍ୀଘ୍ର ପରୂ୍ଣ୍ତ   ଘଟଣ ପାଇ ଁକା ତୟ କର  ା ଉଚ ତ ଏ ିଂ  ାସ୍ତ  କ ନ ୟନ୍ତ୍ରଣର ସରଖାକୁ ଦଢତତାର 

େହ ତ େମ୍ମାନ ସଦଇ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏ ିଂ ଏକପାଖଆି ଭା ସର ସ୍ଥ ତ  ପର  ର୍ତ୍ତନ କର  ାକୁ ସଚଷ୍ଟା ନ କର  ା ଉଚ ତ୍। ସେ 

ଆହୁର  ମଧ୍ୟ କହ ଛନ୍ତ  ସ   ର୍ତ୍ତମାନର ପର ସ୍ଥ ତ କୁ ଦାୟ ତ୍ଵପରୂ୍ଣ୍ତ ଭା ସର ନ ୟନ୍ତ୍ରଣ କରା   ା ଉଚ ତ୍ ଏ ିଂ ସକୌଣେ  ମଧ୍ୟ 

ଦଳ ଆଗକୁ ସକୌଣେ  ମଧ୍ୟ କା ତୟାନୁଷ୍ ଠାନ ଗ୍ରହଣ କର  ା ଅନୁଚ ତ୍  ାହାକ  ପର ସ୍ଥ ତ କୁ ଜଟ ଳ କର ସଦଇପାସର କ ମ୍ବା 

େୀମା ର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳସର େମେୟା  ତାଇପାସର। ଖ ୁ ର୍ୀଘ୍ର LAC େହ ତ ର୍ାନ୍ତ  ଏ ିଂ ପ୍ରର୍ାନ୍ତ  ପଣୁ  େିଂପରୂ୍ଣ୍ତ ଭା ସର 

ସେର ଆେ  ାକୁ ଏ ିଂ େିଂପରୂ୍ଣ୍ତ   ଛ ନ୍ନତା ଏ ିଂ    ାଦକୁ କମ କର  ାକୁ ନ ଶ୍ଚ ତ କର  ା ପାଇ ଁକୂଟସନୈତ କ ତଥା ସେୈନୟ 

ଚୟାସନଲ ମାଧ୍ୟମସର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆସଲାଚନାକୁ ଜାର  ରଖ ିା ଉଚ ତ ସ ାଲ  ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହ ଛନ୍ତ । 

 

ନୂଆ େ ଲ୍ଲୀ  

ସ୍ସସ୍ଟେମ୍ବର 05, 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. 

 

 


