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ಚೀನಾದ ಭೂ ಗಡಿ ಕಾನೂನಿನ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯ ಮದ ಪ್ರ ಶ್ನೆ ಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ವಕಾಾ ರರ
ಪ್ರ ತಿಕ್ರರ ಯೆ
ಅಕ್ಟ ೋಬರ್ 27, 2021
ಚೋನಾದ ಭೂ ಗಡಿ ಕಾನೂನಿನ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯ ಮದ ಪ್ರ ಶ್ನೆ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿಕ್ರರ ಯೆಯಾಗಿ, ಅಧಿಕೃತ ವಕಾಾ ರ
ಶ್ರ ೋ ಅರಿಿಂದಮ್ ಬಾಗಿಿ ಹೋಗೆ ಹೇಳಿದರು:
"ಚೋನಾ 23 ಅಕ್ಟ ೋಬರ್ 2021 ರಂದು ಹೊಸ " ಭೂ ಗಡಿ ಕಾನೂನು " ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಿದೆ ಎಿಂದು ನಾವು
ಗಮನಿಸಿದೆದ ೋವೆ. ಭೂ ಗಡಿ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ವಿದೇಶ್ ದೇಶಗಳಿಂದಿಗೆ ತಿೋಮಾಾನಿಸಲಾದ
ಅಥವಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಿ ಕ್ಿಂಡಿರುವ ಒಪ್ಿ ಿಂದಗಳಿಗೆ ಚೋನಾ ಬದಧ ವಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ಇತರ
ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಾನೂನು ಹೇಳುತಾ ದೆ. ಗಡಿ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲೆಿ ಗಳ ಮರುಸಂಘಟನೆಯನುೆ
ಕೈಗೊಳಳ ಲು ಇದು ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳನುೆ ಹೊಿಂದಿದೆ.
ಭಾರತ ಮತುಾ ಚೋನಾ ಇನೂೆ ಗಡಿ ಪ್ರ ಶ್ನೆ ಯನುೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಲ್ಿ ಎಿಂಬುದನುೆ ಗಮನಿಸಬಹುದು.
ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಸಮಾನ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಗಡಿ ಪ್ರ ಶ್ನೆ ಗೆ
ನಾಯ ಯೋಚತ, ನಾಯ ಯಸಮಮ ತ ಮತುಾ ಪ್ರಸಿ ರ ಸಿವ ೋಕಾರಾಹಾ ಪ್ರಿಹಾರವನುೆ ಪ್ಡೆಯಲು
ಒಪ್ಪಿ ಕ್ಿಂಡಿದ್ದದ ರೆ. ನಾವು ಮಧ್ಯ ಿಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಚೋನಾ ಗಡಿ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತರ ಣ
ರೇಖೆಯ ಉದದ ಕ್ಕೂ ಶಿಂತಿ ಮತುಾ ನೆಮಮ ದಿಯ ನಿವಾಹಣೆಗಾಗಿ ಹಲ್ವಾರು ದಿವ ಪ್ಕ್ರಷ ೋಯ
ಒಪ್ಿ ಿಂದಗಳು, ಪ್ರ ೋಟೋಕಾಲಗಳು ಮತುಾ ವಯ ವಸ್ಥೆ ಗಳನುೆ ಸಹ ತಿೋಮಾಾನಿಸಿದೆದ ೋವೆ.
ಈ ನಿಟಿಟ ನಲ್ಲಿ , ಗಡಿ ನಿವಾಹಣೆ ಮತುಾ ಗಡಿ ಪ್ರ ಶ್ನೆ ಯ ಮೇಲೆ ನಮಮ ಅಸಿಾ ತವ ದಲ್ಲಿ ರುವ ದಿವ ಪ್ಕ್ರಷ ೋಯ
ವಯ ವಸ್ಥೆ ಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬೋರುವ ಶಸನವನುೆ ತರಲು ಚೋನಾದ ಏಕಪ್ಕ್ರಷ ೋಯ ನಿರ್ಧಾರವು
ನಮಗೆ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಿಂತಹ ಏಕಪ್ಕ್ರಷ ೋಯ ಕರ ಮವು ಗಡಿ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ
ಭಾರತ-ಚೋನಾ ಗಡಿ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನ ನಿಯಂತರ ಣ ರೇಖೆಯ ಉದದ ಕ್ಕೂ ಶಿಂತಿ ಮತುಾ
ನೆಮಮ ದಿಯನುೆ ಕಾಪಾಡಿಕ್ಳಳ ಲು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಈಗಾಗಲೇ ತಲುಪ್ಪರುವ ವಯ ವಸ್ಥೆ ಗಳ
ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬೋರುವುದಿಲ್ಿ . ಭಾರತ-ಚೋನಾ ಗಡಿ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಪ್ಕ್ರಷ ೋಯವಾಗಿ
ಪ್ರಿಸಿೆ ತಿಯನುೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದ್ದದ ಈ ಕಾನೂನಿನ ನೆಪ್ದಲ್ಲಿ ಚೋನಾ
ಕಾಯಾನಿವಾಹಸುವುದನುೆ ತಡೆಯುತಾ ದೆ ಎಿಂದು ನಾವು ನಿರಿೋಕ್ರಷ ಸುತೆಾ ೋವೆ.

ಇದಲ್ಿ ದೆ, ಈ ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನ ಅಿಂಗಿೋಕಾರವು ನಮಮ ದೃಷ್ಟಟ ಯಲ್ಲಿ 1963 ರ ಚೋನಾ ಪಾಕ್ರಸ್ತಾ ನ
"ಗಡಿ ಒಪ್ಿ ಿಂದ" ಎಿಂದು ಕರೆಯಲ್ಿ ಡುವ ಭಾರತ ಸಕಾಾರವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎತಿಾ ಹಡಿಯುವ
ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನುಬಾಹರ ಮತುಾ ಅನೂಜಿಾತ ಒಪ್ಿ ಿಂದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ನಾಯ ಯಸಮಮ ತತೆಯನುೆ
ನಿೋಡುವುದಿಲ್ಿ . "
.
ನವ ದೆಹಲಿ
ಅಕ್ಟ ೀಬರ್ 27, 2021

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.

