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প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী শ্ৰী ৰাজনাথ তিঙে চীনৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ অনুঙৰাধমঙমে 
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কঙৰ 
ছেপ্তেম্বৰ 05, 2020 
 
4 ছেপ্তেম্বৰত মপ্তকোত অনুষ্ঠিত ছহোৱো েোাংহোই সহপ্ত োষ্ঠিতো সাংস্থো (SCO)ৰ বৈঠকৰ সময়ত প্ৰষ্ঠতৰক্ষো মন্ত্ৰী 
শ্ৰী ৰোজনোথ ষ্ঠসপ্তে চীনৰ ৰোষ্ঠজিক সদসি আৰু প্ৰষ্ঠতৰক্ষো মন্ত্ৰী ছজপ্তনপ্তৰল ছৱই ছ াংিষ্ঠহৰ বসপ্তত বৈঠকত 
ষ্ঠমষ্ঠলত হয়। দপু্তয়োিৰোকী মন্ত্ৰীপ্তয় ৈোৰত-চীন সীমোন্ত অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ লিপ্তত ভোৰত-চীন সম্পকক ৰ 
সন্দভক ত স্পষ্ট আৰু িভীৰভোপ্তৱ আপ্তলোচনো কপ্তৰ।  
 
প্ৰষ্ঠতৰক্ষো মন্ত্ৰীিৰোকীপ্তয় ষ্ঠৈিত ষ্ঠকেুমোহ ধষ্ঠৰ ভোৰত-চীন সীমোন্তৰ পষ্ঠিমো অঞ্চলৰ িোলৱোন উপতিকো সহ 
প্ৰকৃত ষ্ঠনয়ন্ত্ৰণ ছৰখো (LAC)ত সাংঘটিত পষ্ঠৰঘটনোসমূহ সন্দভক ত ভোৰতৰ ষ্ঠস্থষ্ঠত ৈিক্ত কপ্তৰ। ছতওঁ ছজোৰ 
ষ্ঠদ কয় ছ  ষ্ঠৈপুল সাংখিক ছসনো ষ্ঠনপ্তয়োি কৰো, ছতওঁপ্তলোকৰ আক্ৰমণোত্মক আচৰণ আৰু একপক্ষীয়ভোপ্তৱ 
ষ্ঠস্থতোৱস্থো পষ্ঠৰৱতক নৰ প্ৰপ্তচষ্টো সহ চীনো ছসনোৰ পদপ্তক্ষপসমূপ্তহ ষ্ঠিপোষ্ঠক্ষক চুষ্ঠক্তৰ উলাংঘন আৰু দপু্তয়োপক্ষৰ 
ষ্ঠৈপ্তেষ প্ৰষ্ঠতষ্ঠনষ্ঠধৰ মোজত ছহোৱো ৈুজোৈুষ্ঠজৰ বসপ্তত অনুৰূপ নহয়। মোননীয় প্ৰষ্ঠতৰক্ষো মন্ত্ৰীপ্তয় স্পষ্টভোপ্তৱ কয় 
ছ  ভোৰতীয় ছসনোই সদোপ্তয়ই সীমোন্ত ৈিৱস্থোপনীৰ প্ৰষ্ঠত অতিন্ত দোষ্ঠয়ত্বেীল দষৃ্ঠষ্টভাংিী গ্ৰহণ কষ্ঠৰষ্ঠেল, ষ্ঠকন্তু 
ছসই এপ্তক সময়প্তত ভোৰতৰ সোৈকপ্তভৌমত্ব আৰু আঞ্চষ্ঠলক অখণ্ডতো ৰক্ষো কৰোৰ ৈোপ্তৈ আমোৰ দঢৃ়তোক বল 
সপ্তন্দহ থকো উষ্ঠচত নহয়। 
  
চীনৰ ৰোষ্ঠজিক সদসি আৰু প্ৰষ্ঠতৰক্ষো মন্ত্ৰীপ্তয় কয় ছ  উভয় পক্ষই সন্মোনসহকোপ্তৰ প্ৰধোনমন্ত্ৰী ছমোডী আৰু 
ৰোষ্ট্ৰপষ্ঠত ষ্ঠজন ষ্ঠপেৰ মোজত ছহোৱো ঐকিমতক কো ককৰী কৰো উষ্ঠচত আৰু ছলোচনো আৰু পৰোমেকৰ 
মোধিপ্তমপ্তৰষ্ঠৈষয়সমূহ সমোধোন কষ্ঠৰৈ লোষ্ঠিৈ, ষ্ঠৈষ্ঠভন্ন ষ্ঠিপোষ্ঠক্ষক চুষ্ঠক্ত কপ্তঠোৰভোপ্তৱ অনুসৰণ কৰো উষ্ঠচত, 
সন্মুখ ৈোষ্ঠহনীৰ ষ্ঠনয়ন্ত্ৰণ আৰু অষ্ঠধক ছজোৰদোৰ কৰো উষ্ঠচত তথো পষ্ঠৰষ্ঠস্থষ্ঠত আৰু ছৈয়োলল নো োৈলল এপ্তনো 
ছকোপ্তনো উচতষ্ঠনমূলক পদপ্তক্ষপ গ্ৰহণ কৰো উষ্ঠচত নহয়। উভয় পক্ষই ভোৰত-চীন সম্পকক ৰ সোমষ্ঠগ্ৰক 
পষ্ঠৰষ্ঠস্থষ্ঠত ষ্ঠদেত মপ্তনোষ্ঠনপ্তৱে কৰো উষ্ঠচত আৰু পষ্ঠৰষ্ঠস্থষ্ঠত ছৈয়ো নহৈলল েীপ্তে এপ্তকলপ্তি কোম কৰো উষ্ঠচত 
আৰু ভোৰত-চীন সীমোন্ত অঞ্চলত েোষ্ঠন্ত আৰু ষ্ঠস্থৰতো ৈজোই ৰখো উষ্ঠচত। চীনৰ প্ৰষ্ঠতৰক্ষো মন্ত্ৰীিৰোকীপ্তয় 
কয় ছ  দপু্তয়োিৰোকী মন্ত্ৰীপ্তয় সকপ্তলো স্তৰপ্তত ছ োিোপ্ত োি ৰক্ষো কৰো উষ্ঠচত। 
 
প্ৰষ্ঠতৰক্ষো মন্ত্ৰী িৰোকীপ্তয় কয় ছ  দপু্তয়োপক্ষৰ ছনতোৰ সৈকসন্মষ্ঠতক্ৰপ্তম ষ্ঠদকষ্ঠনপ্তদকেনো প্ৰোে কৰো উষ্ঠচত আৰু 
চীন সীমোন্তৱতী অঞ্চলত আমোৰ ষ্ঠিপোষ্ঠক্ষক সম্পকক  আৰু ষ্ঠৈকোেৰ কোৰপ্তণ েোষ্ঠন্ত আৰু ষ্ঠস্থৰতো ৈজোই ৰখোপ্তটো 



অপষ্ঠৰহো ক আৰু উভয় পক্ষৰ মত পোথককিক ষ্ঠৈতকক  হৈলল ষ্ঠদয়ো অনুষ্ঠচত। ছসই অনুসষ্ঠৰ, উভয় পক্ষই 
সীমোন্তৱতী অঞ্চলৰ সোম্প্ৰষ্ঠতক পষ্ঠৰষ্ঠস্থষ্ঠত আৰু সমসিোসমূহ েোষ্ঠন্তপূণকভোপ্তৱ সমোধোন কৰো উষ্ঠচত। চীনৰ 
প্ৰষ্ঠতৰক্ষো মন্ত্ৰীপ্তয় জনোই ছ  চীনো পক্ষইও েোষ্ঠন্তপূণকভোপ্তৱ সমসিোসমূহ সমোধোন কৰোত আগ্ৰহী। প্ৰষ্ঠতৰক্ষো 
মন্ত্ৰীিৰোকীপ্তয় পৰোমেক ষ্ঠদপ্তয় ছ  ষ্ঠিপোষ্ঠক্ষক চুষ্ঠক্ত আৰু প্ৰটকল অনুসোপ্তৰ পাংিাং হ্ৰদসহ সমস্ত সাংঘষক অঞ্চলত 
ছসনোৈোষ্ঠহনীক েীপ্তেই আৰু সম্পূণকৰূপ্তপ প্ৰতিোহোৰ কৰোৰ ছক্ষত্ৰত চীনো পক্ষই ভোৰতৰ বসপ্তত ষ্ঠমষ্ঠল সীমোন্তত 
সদ্ভোৱ ৈজোই ৰোষ্ঠখ কোম কৰো উষ্ঠচত। সীমোন্ত অঞ্চলত েোষ্ঠন্ত আৰু ষ্ঠস্থৰতো ৰজোই ৰখো, প্ৰকৃত ষ্ঠনয়ন্ত্ৰণ 
ছৰখোক কপ্তঠোৰভোপ্তৱ সন্মোন কৰো, প কপ্তৈক্ষণ আৰু একপক্ষীয়ভোপ্তৱ ষ্ঠস্থতোৱস্থো পষ্ঠৰৱতক ন কৰোৰ ছচষ্টো কৰো 
উষ্ঠচত নহয়। ছতপ্তখপ্তত লিপ্তত কয় ছ  সোম্প্ৰষ্ঠতক পষ্ঠৰষ্ঠস্থষ্ঠতত দোষ্ঠয়ত্বেীলতোৰ বসপ্তত পষ্ঠৰচোষ্ঠলত ছহোৱো 
উষ্ঠচত আৰু উভয় পক্ষই সীমোন্তত পষ্ঠৰষ্ঠস্থত জটিল কষ্ঠৰৈ পৰো ছকোপ্তনো পদপ্তক্ষপ গ্ৰহণ কৰো উষ্ঠচত নহয়। 
প্ৰষ্ঠতৰক্ষো মন্ত্ৰী িৰোকীপ্তয় জোষ্ঠনৈলল ষ্ঠদপ্তয় ছ  কূটলনষ্ঠতক আৰু সোমষ্ঠৰক চিোপ্তনলৰ মোধিপ্তমপ্তৰ দপু্তয়ো পক্ষই 
আপ্তলোচনো অৈিোহত ৰখো উষ্ঠচত,  োপ্তত সময়মপ্তত সম্পূণকৰূপ্তপ প্ৰতিোহোৰ আৰু ষ্ঠৈসৃ্তষ্ঠত ছৰোধ আৰু সীমোন্ত 
এপ্তলকোত স্থোয়ী েোষ্ঠন্ত আৰু সমৃষ্ঠিৰ সম্পূণক পুনঃসাংস্থোপন ষ্ঠনষ্ঠিত কষ্ঠৰৈ পৰো  োয়। 
 
 
নিুন তিল্লী 
হছঙেম্বৰ 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. 

 


