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ప్య ాంగ ాంగ్ సరస్సుపై చైన  నిర్మిస్తున్న 

రెాండ  వాంతెనకు సాంబాంధిాంచిన వ ర్తలపై మీడియ  

ప్రశ్నలకు అధిక ర ప్రతినిధి స్పాందన 
మే 20, 2022 
 

ప్య ాంగ ాంగ్ సరస్సుపై చైన  నిర్మిస్తున్న రెాండ  వాంతెనకు సాంబాంధిాంచిన 

వ ర్తలపై మీడియ  ప్రశ్నలకు స్పాందనగ , అధిక ర ప్రతినిధి శ్రీ అరిాందమ్ 
బ గ్చి ఈ విధాంగ  పేర్కొన్న రు: 
 
‘‘ప్య ాంగ ాంగ్ సరస్సుపై అాంతకు ముాందున్న వాంతెన వెాంబడి చైన  మర  
వాంతెనను నిర్మిస్త ాందన్న వ ర్తలు మ  దృష్టికి వచ్చ యి. ఈ రెాండు 
వాంతెనలు కూడ  1960 నుాండి చైన  అక్రమ ఆక్రమణల  కొనస గుతున్న 
ప్ర ాంత ల్ల నే ఉన్న యి. మ  భూభ గ నికి సాంబాంధిాంచి ఎల ాంటి అక్రమ 
ఆక్రమణను మేము ఎన్నడూ అాంగీకరిాంచలేదు, అల గే ఆమ దయ గ్యాం క ని 
చైన  వ దన లేద  ఇటువాంటి నిర్మ ణ క ర్యకల ప లను సైతాం మేము 

అాంగీకరిాంచలేదు. జమ్మూ, క శ్మీర్ మరియు లద్ద ఖ్ కేాంద్ర ప లిత 
ప్ర ాంత లు భ రతదేశాంల  అాంతర్భ గ లని మేము అనేకస ర్లు స్పష్టాం 

చేశ ము అల గే ఇతర దేశ లు భ రతదేశ స ర్వభౌమత్వ న్ని, ప్ర దేశిక 
సమగ్రతను గౌరవిాంచ లని మేము ఆశిస్తున్న ము. 
 
దేశ భద్రత  ప్రయ జన లను పూర్తిగ  పరిరక్షిాంచేాందుకు, భ రత ప్రభుత్వాం 
ముఖ్యాంగ  2014 నుాండి సరిహద్దు మౌలిక సదుప య ల అభివృద్ధిని వేగవాంతాం 
చేసిాంది. వీటిల  ర డ్లు, వాంతెనలు మొదలైన వ టి నిర్మ ణాం కూడ  ఉాంది. 
సరిహద్దు ప్ర ాంత ల వెాంబడి మౌలిక సదుప య లను ఏర్ప టు చేయ లన్న 

లక్ష్య నికి భ రత ప్రభుత్వాం కట్టుబడి ఉాంది, దీనివల్ల భ రత 
వ్యూహ త్మక మరియు భద్రత  అవసర లు తీరడమే క కుాండ  ఈ ప్ర ాంత ల్ల  

ఆర్థిక భివృద్ధిని కూడ  సులభతరాం చేస్తుాంది. అాంతేక దు, భ రతదేశ 
భద్రతపై ప్రభ వాం చూపే అన్ని పరిణ మ లపై ప్రభుత్వాం నిరాంతర నిఘ  



ఉాంచుతుాంది, అల గే తన స ర్వభౌమ ధిక రాం మరియు ప్ర దేశిక సమగ్రతను 
క ప డేాందుకు తగిన చర్యలన్నీ తీసుకుాంటుాంది.’’ 
 
న్యూఢిల్లీ 
మే 20, 2022 
 
 
 
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. 


