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ರಕ್ಷಾ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ಿೀ ರಾಜನಾಥ್ ಸಂಗ್ ರವರು ಮಾಸ್ಕೀದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಸ್ಸಒ ಸಭೆಯ ನಂತರ ವಿನಂತ್ರ ಮೀರೆಗೆ ಚೀನಾದ ರಕ್ಷಣಾ 

ಸಚವರನುು ಭೆೀಟಿಯಾದರು 

ಸಪ್ಟಂಬರ್ 05, 2020 

 

ರಕ್ಷಾ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ಿೀ ರಾಜನಾಥ್ ಸಂಗ್ ರವರು ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಸೆ (ಎಸ್ಸಒ) ಸಭೆಯ ನಂತರ ಸಪ್ಟಂಬರ್ 4 ರಂದು 

ಮಾಸ್ಕೀದಲ್ಲಿ ರಾಜಯ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಮತುು ಚೀನಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚವ ಜನರಲ್ ವಿೀ ಫಂಗ್ ರವರನುು ಭೆೀಟಿಯಾದರು. ಭಾರತ-

ಚೀನಾ ಗಡಿ ಪ್ಿದೀಶಗಳಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತುು ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗೆೆ ಇಬಬರು ಸಚವರು ಸಪಷ್ಟ ಮತುು 

ಆಳವಾದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸದರು. 

 

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತ್ರಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಗಡಿ ಪ್ಿದೀಶಗಳ ಪ್ಶ್ಿಮ ವಲಯದ ಗಾಲ್ಾಾನ್ ಕಣಿವೆಯನುು ಒಳಗೆ್ಂಡಂತೆ 

ವಾಸುವ ನ್ಸಯಂತಿಣ ರೆೀಖೆಯ (ಎಲ್ಎಸ) ಉದದಕ್ಕ ನಡೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗೆೆ ರಕ್ಷಾ ಮಂತ್ರಿಯು ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ತ್ರಳಿಸದ್ಾದರೆ. 

ಹೆಚಿನ ಸಂಖೆಯಯ ಸೈನ್ಸಕರನುು ಒಟ್ುಟಗ್ಡಿಸುವುದು, ಅವರ ಆಕಿಮಣಕಾರಿ ನಡವಳಿಕೆ ಮತುು ಯಥಾಸೆತ್ರಯನುು 

ಏಕಪ್ಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಬದಲ್ಲಸುವ ಪ್ಿಯತುಗಳು ಸೀರಿದಂತೆ ಚೀನಾದ ಸೈನಯದ ಕಿಮಗಳು ದ್ವಾಪ್ಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳ 

ಉಲಿಂಘನೆಯಾಗಿದ ಮತುು ಇಬಬರ ವಿಶೀಷ್ ಪ್ಿತ್ರನ್ಸಧಿಗಳ ನಡುವೆ ತಲುಪಿದ ತ್ರಳುವಳಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಲಿ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ರು 

ಹೆೀಳಿದರು. ಗಡಿ ನ್ಸವೆಹಣೆಯ ಬಗೆೆ ಭಾರತ್ರೀಯ ಪ್ಡೆಗಳು ಯಾವಾಗಲ್ ಬಹಳ ಜವಾಬ್ಾದರಿಯುತ ಮಾಗೆವನುು 

ತೆಗೆದುಕೆ್ಂಡಿದದರ್, ಅದೀ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾವೆಭೌಮತಾ ಮತುು ಪ್ಾಿದೀಶ್ಕ ಸಮಗಿತೆಯನುು ರಕ್ಷಸುವ ನಮಮ 

ಸಂಕಲಪದ ಬಗೆೆ ಯಾವುದೀ ಸಂದೀಹವಿಲಿ ಎಂದು ಮಾನಯ ರಕ್ಷಾ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೆೀಳಿದ್ಾದರೆ. 

 

ಪ್ಿಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮೀದ್ವ ಮತುು ಅಧಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ನಡುವಿನ ಒಮಮತವನುು ಎರಡ್ ಕಡೆಯವರು ಸ್ಕ್ಷಮವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ 

ತರಬೆೀಕು ಮತುು ಸಂವಾದ ಹಾಗ್ ಸಮಾಲ್ೀಚನೆಯ ಮ್ಲಕ ಸಮಸಯಗಳನುು ಪ್ರಿಹರಿಸುವುದನುು ಮುಂದುವರಿಸಬೆೀಕು, 

ವಿವಿಧ ದ್ವಾಪ್ಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳನುು ಕಟ್ುಟನ್ಸಟ್ಾಟಗಿ ಪ್ಾಲ್ಲಸಬೆೀಕು, ಮುಂಚ್ಣಿ ಪ್ಡೆಗಳ ನ್ಸಯಂತಿಣವನುು ಬಲಪ್ಡಿಸಬೆೀಕು 

ಮತುು ಪ್ರಿಸೆತ್ರಯನುು ಉಲಬಣಗೆ್ಳಿಸುವ ಯಾವುದೀ ಪ್ಿರ್ಚ್ೀದನಕಾರಿ ಕಿಮಗಳನುು ಕೆೈಗೆ್ಳಳಬೆೀಡಿ. ಭಾರತ-ಚೀನಾ 

ಸಂಬಂಧಗಳ ಒಟ್ಾಟರೆ ಪ್ರಿಸೆತ್ರಯ ಬಗೆೆ ಇಬಬರು ಕಡೆಯವರು ಗಮನಹರಿಸಬೆೀಕು ಮತುು ಸಾಧಯವಾದಷ್ುಟ ಬೆೀಗ 

ಪ್ರಿಸೆತ್ರಯನುು ಉಲಬಣಗೆ್ಳಿಸಲು ಒಟ್ಾಟಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೆೀಕು ಹಾಗ್ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಗಡಿ ಪ್ಿದೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತ್ರ ಮತುು 

ನೆಮಮದ್ವಯನುು ಕಾಪ್ಾಡಿಕೆ್ಳಳಬೆೀಕು. ಇಬಬರು ಸಚವರ ನಡುವೆ ಎಲ್ಾಿ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಹನವನುು ಎರಡ್ ಕಡೆಯವರು 

ನ್ಸವೆಹಿಸಬೆೀಕು ಎಂದು ಚೀನಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚವರು ಸಲಹೆ ನ್ಸೀಡಿದರು.  

 

ನಮಮ ದ್ವಾಪ್ಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮತುಷ್ುಟ ಅಭಿವೃದ್ವಿಗೆ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಗಡಿ ಪ್ಿದೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತ್ರ ಮತುು ನೆಮಮದ್ವಯನುು 

ಕಾಪ್ಾಡಿಕೆ್ಳುಳವುದು ಅತಯಗತಯ ಮತುು ಭಿನಾುಭಿಪ್ಾಿಯಗಳು ವಿವಾದಗಳಾಗಲು ಎರಡು ಕಡೆಯವರು ಅವಕಾಶ ನ್ಸೀಡಬ್ಾರದು 

ಎಂದು ಎರಡ್ ಕಡೆಯವರ ನಾಯಕರ ಒಮಮತದ್ವಂದ ಮಾಗೆದಶೆನ ಪ್ಡೆಯಬೆೀಕು ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು. ಅದರಂತೆ ಗಡಿ 

ಪ್ಿದೀಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ರುರುವ ಪ್ರಿಸೆತ್ರ ಮತುು ಬ್ಾಕ್ಸ ಇರುವ ಸಮಸಯಗಳನುು ಸಂವಾದದ ಮ್ಲಕ ಎರಡು ಕಡೆಯವರು 



ಶಾಂತ್ರಯುತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಬೆೀಕು. ಚೀನಾದ ಕಡೆಯವರು ಸಮಸಯಗಳನುು ಶಾಂತ್ರಯುತವಾಗಿ ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ಾುರೆ ಎಂದು 

ಚೀನಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚವರು ತ್ರಳಿಸದರು. ಆದದರಿಂದ ಪ್ಾಂಗೆ್ಂಗ್ ಸರೆ್ೀವರ ಸೀರಿದಂತೆ ಎಲ್ಾಿ ಘಷ್ೆಣೆ ಪ್ಿದೀಶಗಳಿಂದ ಬೆೀಗನೆ 

ಸಂಪ್ೂಣೆ ನ್ಸಷ್ಕ್ಕಿಯಗೆ್ಳಿಸುವಿಕೆ ಮತುು ಗಡಿ ಪ್ಿದೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಲಬಣಗೆ್ಳಳಲು ಚೀನಾದ ಕಡೆಯವರು ಭಾರತದ ಕಡೆಯಂದ್ವಗೆ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ರಕ್ಷಾ ಮಂತ್ರಿ ಸಲಹೆ ನ್ಸೀಡಿದರು. ಗಡಿ ಪ್ಿದೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತ್ರ ಮತುು ನೆಮಮದ್ವ, ನ್ಸಜವಾದ 

ನ್ಸಯಂತಿಣದ ರೆೀಖೆಯನುು ಕಟ್ುಟನ್ಸಟ್ಾಟಗಿ ಗೌರವಿಸ ಮತುು ಗಮನ್ಸಸ ಹಾಗ್ ಏಕಪ್ಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಯಥಾಸೆತ್ರಯನುು 

ಬದಲ್ಾಯಿಸುವ ಪ್ಿಯತುಗಳನುು ಮಾಡಬ್ಾರದು. ಪ್ಿಸುುತ ಪ್ರಿಸೆತ್ರಯನುು ಜವಾಬ್ಾದರಿಯುತವಾಗಿ ನ್ಸಭಾಯಿಸಬೆೀಕು ಮತುು 

ಪ್ರಿಸೆತ್ರಯನುು ಜಟಿಲಗೆ್ಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಗಡಿ ಪ್ಿದೀಶಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷ್ಯಗಳನುು ಉಲಬಣಗೆ್ಳಿಸುವ ಯಾವುದೀ ಮುಂದ್ವನ 

ಕಿಮಗಳನುು ಎರಡ್ ಕಡೆಯವರು ತೆಗೆದುಕೆ್ಳಳಬ್ಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಹೆೀಳಿದರು. ಸಂಪ್ೂಣೆ ವಿಸಜೆನೆ ಮತುು 

ಉಲಬಣಗೆ್ಳುಳವಿಕೆ ಹಾಗ್ ಶಾಂತ್ರ ಮತುು ನೆಮಮದ್ವಯನುು ಎಲ್ಎಸ ಯಂದ್ವಗೆ ಪ್ೂಣೆವಾಗಿ ಪ್ುನಃಸಾೆಪಿಸಲು ರಾಜತ್ಾಂತ್ರಿಕ 

ಮತುು ಮಿಲ್ಲಟ್ರಿ ಮಾಗೆಗಳ ಮ್ಲಕ ಎರಡು ಪ್ಕ್ಷಗಳು ತಮಮ ಚರ್ಚೆಯನುು ಮುಂದುವರಿಸಬೆೀಕು ಎಂದು ರಕ್ಷಾ ಮಂತ್ರಿ 

ತ್ರಳಿಸದರು. 

 

ನವ ದಹಲ್ಲ 

ಸಪ್ಟಂಬರ್ 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. 

 

 


