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ಜೂನ್ 17, 2020 
 

1. ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವಯವಹ ರಗಳ ಸಚಿವರತ ಮತ್ತು ರ ಜಯ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಮತ್ತು ಚಿೇನ ದ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವ ಶ್ರೇಷ್ಠ 

ಶ್ರೇ ವ ಾಂಗ್ ಯಿ, ಲಡ ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ುೇಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕತರಿತ್ತ ಇಾಂದತ ಮಧ್ ಯಹ್ನ ದೂರವ ಣಿ 

ಸಾಂಭ ಷ್ಣೆ ನಡೆಸಿದರತ. 

2. 15 ಜೂನ್ 2020 ರಾಂದತ ಗ ಲ್ ಾನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಾಂಸ ತ್ಮಕ ಮತಖ ಮತಖಿಯ ಬಗೆೆ ಭ ರತ್ 

ಸಕ ಾರದ ಪ್ರತ್ಭಟನೆಯನತನ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವಯವಹ ರಗಳ ಸಚಿವರತ ಗಟ್ಟಿಯ ಗಿ ತ್ಳಿಸಿದರತ. ಜೂನ್ 6 

ರಾಂದತ ನಡೆದ ಹರಿಯ ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಕಮ ಾಂಡಗಾಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಲೈನ್ ಆಫ್ ಅಕತುಲ್ ಕಾಂಟೂರೇಲ್ 

(ಎಲ್ ಎಸಿ) ನೊಾಂದಿಗೆ ಉಲಬಣಗೊಳತುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಸ ಮರಸಯತೆಯ ಬಗೆೆ ಒಪ್ಪಾಂದವಿತ್ತು ಎಾಂದತ ಅವರತ 

ನೆನಪಿಸಿಕೊಾಂಡರತ. ಕಳೆದ ವ ರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಪಿಪಗೆಯನತನ ಕ ಯಾಗತ್ಗೊಳಿಸಲತ ಗ ರೌಾಂಡ್ ಕಮ ಾಂಡರ್ ಗಳತ 

ನ್ಸಯಮಿತ್ವ ಗಿ ಭೆೇಟ್ಟಯ ಗತತ್ುದದರತ. ಸಾಲಪ ಪ್ರಗತ್ ಸ ಧಿಸಿದ ಗ, ಚಿೇನ ದ ಕಡೆಯವರತ ನಮಮ 

ಎಲ್ ಎಸಿಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿರತವ ಗಲವ ನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಒಾಂದತ ರಚನೆಯನತನ ನ್ಸಮಿಾಸಲತ ಪ್ರಯತ್ನಸಿದರತ. 

ಇದತ ವಿವ ದದ ಮೂಲವ ಗಿದದರೂ, ಚಿೇನ ದ ಕಡೆಯವರತ ಪ್ೂವಾ-ಯೇಜಿತ್ ಮತ್ತು ಯೇಜಿತ್ ಕರಮ 

ಕೆೈಗೊಾಂಡರತ, ಇದರ ಪ್ರಿಣ ಮವ ಗಿ ಹಾಂಸ ಚ ರ ಮತ್ತು ಸ ವುನೊೇವುಗಳಿಗೆ ನೆೇರವ ಗಿ ಕ ರಣವ ಗತತ್ುವೆ. 

ಯಥ ಸಿಿತ್ಯನತನ ಬದಲ್ ಯಿಸದಿರಲತ ನಮಮ ಎಲ್ ಿ ಒಪ್ಪಾಂದಗಳನತನ ಉಲಿಾಂಘಿಸಿ ನೆಲದ ಮೇಲ 

ಸತ್ಯವನತನ ಬದಲ್ ಯಿಸತವ ಉದದೇಶವನತನ ಇದತ ಪ್ರತ್ಬಾಂಬಸತತ್ುದ. 

3. ಈ ಅಭೂತ್ಪ್ೂವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯತ ದಿಾಪ್ಕ್ಷೇಯ ಸಾಂಬಾಂಧದ ಮೇಲ ಗಾಂಭೇರ ಪ್ರಿಣ ಮ ಬೇರತತ್ುದ ಎಾಂದತ 

ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವಯವಹ ರಗಳ ಸಚಿವ ಒತ್ು ಹೇಳಿದರತ. ಚಿೇನ ದ ಕಡೆಯವರತ ಅದರ ಕ ಯಾಗಳನತನ ಮರತ 

ಮೌಲಯಮ ಪ್ನ ಮ ಡತವ ಮತ್ತು ಸರಿಪ್ಡಿಸತವ ಕರಮಗಳನತನ ತೆಗೆದತಕೊಳತುವುದತ ಸಮಯದ 

ಅಗತ್ಯವ ಗಿತ್ತು. ಹರಿಯ ಕಮ ಾಂಡರ್ ಗಳಿಾಂದ ಜೂನ್ 6 ರಾಂದತ ತ್ಲತಪಿದ ತ್ಳತವಳಿಕೆಯನತನ ಎರಡತ 

ಕಡೆಯವರತ ಎಚುರದಿಾಂದ ಮತ್ತು ನ್ಸಷ್ಠಠಯಿಾಂದ ಕ ಯಾಗತ್ಗೊಳಿಸಬೆೇಕತ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಸೈನ್ಸಕರತ 

ದಿಾಪ್ಕ್ಷೇಯ ಒಪ್ಪಾಂದಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೂರೇಟೂೇಕ ಲ್ ಗಳಿಗೆ ಬದಧರ ಗಿರಬೆೇಕತ. ಅವರತ ಲೈನ್ ಆಫ್ 

ಆಕತುಲ್ ಕಾಂಟೂರೇಲ್ ಕಟತಿನ್ಸಟ್ ಿಗಿ ಗೌರವಿಸಬೆೇಕತ ಮತ್ತು ಗಮನ್ಸಸಬೆೇಕತ ಮತ್ತು ಅದನತನ 

ಬದಲ್ ಯಿಸಲತ ಯ ವುದೇ ಏಕಪ್ಕ್ಷೇಯ ಕರಮ ತೆಗೆದತಕೊಳುಬ ರದತ. 

4. ರ ಜಯ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಮತ್ತು ಚಿೇನ ದ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಮಾಂತ್ರ, ಇತ್ುೇಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗೆೆ ಚಿೇನ ದ 

ನ್ಸಲತವನತನ ತ್ಳಿಸಿದರತ. 

5. ಚರ್ಚಾಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಒಟ್ ಿರೆ ಪ್ರಿಸಿಿತ್ಯನತನ ಜವ ಬ ದರಿಯತತ್ ರಿೇತ್ಯಲ್ಲಿ ನ್ಸವಾಹಸಲ್ ಗತವುದತ 

ಎಾಂದತ ಒಪ್ಪಲ್ ಯಿತ್ತ, ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರತ ಜೂನ್ 6 ರ ನ್ಸಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸತವಿಕೆಯ 

ತ್ಳತವಳಿಕೆಯನತನ ಪ್ ರಮ ಣಿಕವ ಗಿ ಕ ಯಾಗತ್ಗೊಳಿಸತತ್ ುರೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರತ ವಿಷ್ಯಗಳನತನ 

ಹಚಿುಸಲತ ಯ ವುದೇ ಕರಮ ತೆಗೆದತಕೊಳತುವುದಿಲಿ ಮತ್ತು ಬದಲ್ ಗಿ, ದಿಾಪ್ಕ್ಷೇಯ ಒಪ್ಪಾಂದಗಳ ಮತ್ತು 

ಪೂರೇಟೂೇಕ ಲ್ ಗಳ ಪ್ರಕ ರ ಶ ಾಂತ್ ಮತ್ತು ನೆಮಮದಿಯನತನ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳತುತ್ ುರೆ. 

 

ನವ ದಹ್ಲ್ಲ 
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