
Statement on All Party Meeting of 19th June 2020 
June 20, 2020 

……………………………………………………………………………………… 

19 ਜਨੂ, 2020 ਨੂੂੰ ਹਈੋ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਟੂੰਗ ਬਾਰ ੇਟਬਆਨ 

20 ਜੂਨ, 2020 

 

ਕੁਝ ਲੋਕਾਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਪਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੱਲਹ  ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਟੂੰਗ (APM) ਟਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਟੱਪਣੀ ਦੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ 

ਟਵਆਟਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਟ਼ਿ਼ਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
 

ਪਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱ਼ਿਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਕਹਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਅਸਲ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰੇਿਾ (LAC) ਦਾ ਉਲੂੰਘਣ ਕਰਨ ਦੀ ਟਕਸੇ ਵੀ ਕੋਟ਼ਿ਼ਿ ਦਾ 

ਸਿਤੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਿਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਟਕਹਾ ਸੀ ਟਪਛਲੇ ਸਟਮਆਾਂ ਅੂੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਟਜਹੀਆਾਂ 

ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਿੀ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਹੁਣ LAC ਦੀ ਟਕਸੇ ਵੀ ਉਲੂੰਘਣਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। 
 

ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਟੂੰਗ ਟਵੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਟਸਆ ਟਗਆ ਸੀ ਟਕ ਇਸ ਵਾਰ LAC ਉੱਤੇ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜਾਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸੂੰਟਿਆ ਟਵੱਚ ਆਈਆਾਂ 

ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਤੀਟਿਆ ਵੀ ਇਸਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ। LAC ਉੱਤ ੇਹੋਈ ਉਲੂੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱ਼ਿਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹੀ ਗਈ 

ਸੀ ਟਕ 15 ਜੂਨ ਨੂੂੰ ਗਲਵਾਨ ਟਵਚ ਹੋਈ ਟਹੂੰਸਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਚੀਨੀ ਪੱਿ ਵੱਲੋਂ  LAC ਦੇ ਪਾਰ ਢਾਾਂਚ ੇ ਟਸਰਜਣ ਦੀ ਕੋਟ਼ਿ਼ਿ ਸੀ ਅਤੇ 

ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 
 

ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਟੂੰਗ ਅੂੰਦਰ ਹੋਏ ਟਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰੇ ਟਵੱਚ ਪਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਦੀਆਾਂ ਟਟੱਪਣੀਆਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਗਾਲਵਾਨ ਟਵਿੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੂੰ 

ਹੋਇਆਾਂ ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਸਨ, ਟਜਨਹਾਾਂ ਟਵੱਚ 20 ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਟਿਆਰਬੂੰਦ ਫੌਜੀਆਾਂ ਦੀ 

ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇ਼ਿ ਭਗਤੀ ਪਰਤੀ ਼ਿਾਨਦਾਰ ਼ਿਰਧਾਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ, ਟਜਨਹਾਾਂ ਨੇ ਉਿੇ ਮੌਜੂਦ ਚੀਨੀਆਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬ ੇਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ 

ਟਦੱਤ।ੇ ਪਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਟਬਆਨ ਟਕ  LAC ਦੇ ਸਾਡ ੇਪਾਸੇ ਕੋਈ ਚੀਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡ ੇਹਟਿਆਰਬੂੰਦ ਫੌਜੀਆਾਂ ਦੀ 

ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਟਸੱਟ ੇਵਜੋਂ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਸੀ। 16 ਟਬਹਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਫੌਜੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਾਂ ਸਦਕਾ ਚੀਨੀ ਪੱਿ 

ਵੱਲੋਂ  ਢਾਾਂਚ ੇਟਸਰਜਣ ਦੀ ਕੋਟ਼ਿ਼ਿ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਟਦਨ LAC ਉੱਤ ੇਉਲੂੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਟ਼ਿ਼ਿ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ। 
 

ਪਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਦੇ ਼ਿਬਦ "ਟਜਨਹਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਨੇ ਸਾਡ ੇਇਲਾਕ ੇ 'ਚ ਉਲੂੰਘਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਟ਼ਿ਼ਿ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨਹਾਾਂ ਨੂੂੰ ਮਾਤਭੂਮੀ ਦੇ ਬਹਾਦਰ 

ਪੱੁਤਰਾਾਂ ਨੇ ਚੂੰਗਾ ਸਬਕ ਟਸਿਾਇਆ" ਸਾਡ ੇਹਟਿਆਰਬੂੰਦ ਫੌਜੀਆਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਕਦਰਾਾਂ ਕੀਮਤਾਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਰਿਪੂਰਨ ਸੂੰਿੇਪ 

ਰੂਪ ਸਨ। ਪਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਟਕਹਾ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਭਰੋਸਾ ਟਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦਾ ਟਕ ਸਾਡੇ ਹਟਿਆਰਬੂੰਦ ਫੌਜੀ ਸਾਡੀ 

ਸਰਹੱਦਾਾਂ ਦੀ ਰਾਿੀ ਟਵੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ।“ 
 

ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕਾ ਟਕਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕ਼ਿ ੇਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਪਰਤੀ ਮਜਬੂਤੀ ਅਤੇ ਟਦਰੜਤਾ 

ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਟਜੱਿੋਂ ਤੱਕ ਟਕਸੇ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜ ੇਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਟੂੰਗ ਟਵੱਚ ਬਹੁਤ ਟਵਸਿਾਰ ਨਾਲ ਦੱਟਸਆ 

ਟਗਆ ਸੀ ਟਕ ਟਕੂੰਜ ਟਪਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਾਂ ਦੌਰਾਨ 43,000 ਵਰਗ ਟਕਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਕਾ ਉਨਹਾਾਂ ਹਾਲਾਤ ਟਵੱਚ ਸਾਡ ੇਵੱਲੋਂ  



ਛੱਟਡਆ ਟਗਆ ਹੈ, ਟਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇ਼ਿ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪੱ਼ਿਟ ਕਰ ਟਦੱਤੀ ਗਈ ਟਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ LAC 

ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕਤਰਫਾ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। 
 

ਅਟਜਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡ ੇਬਹਾਦਰ ਫੌਜੀ ਸਾਡੀਆਾਂ ਸਰਹੱਦਾਾਂ ਦੀ ਰਾਿੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੂੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਟਕ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੂੰ 

ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜਾ ਟਵਵਾਦ ਿੜਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਟਰਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਾਂਟਕ ਰਾ਼ਿਟਰੀ ਟਬਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਟੂੰਗ ਟਵੱਚ 

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਟਿਆਰਬੂੰਦ ਫੌਜੀਆਾਂ ਪਰਤੀ ਸਪ਼ਿਟ ਸਮਰਿਨ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਮੁੱਿ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਟਕ ਮਨਘੜੂੰਤ 

ਪਰਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੂੰ ਕਮਜੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। 
 

ਨਵੀਂ ਟਦਲੀ 

20 ਜੂਨ, 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. 


