RakshaMantri Shri Rajnath Singh meets Chinese Defence
Minister at latter’s request on the sidelines of SCO meeting
in Moscow
September 05, 2020
______________________________________________________________________________________________________

മ ോസ്മ ോയിൽ നടന്ന SCO മയോഗത്തിനു അനുബന്ധ ോയി
അന്തി
അഭ്യർത്ഥനയു ോയി പ്രതിമ ോധ പ്ന്തി പ്രീ
ോജ്നോഥ്
സിിംഗ് ചെനീസ് പ്രതിമ ോധ പ്ന്തിചയ സന്ദർരിച്ചു.
ചസപ്റ്റിംബർ 05, 2020
ചസപ്റ്റിംബർ 4 നു മ ോസ്മ

ോയിൽ നടന്ന ഷോങ്ങ്ഹോയ് മ

ോർരമേഷൻ ഓർഗനനമസഷൻ

(SCO) സമേളനത്തിമനോടനുബന്ധ ോയി പ്രതിമ ോധ പ്ന്തി പ്രീ

ോജ്നോഥ് സിിംഗ് നെനയുചട

മേറ്

ൗൺസിലേുിം പ്രതിമ ോധ പ്ന്തിയു ോയ ജനേൽ ചെയ് ചെങ്ചഹചയ സന്ദർരിച്ചു.

ഇന്തയ

നെന

അതിർത്തിയിചല

ബന്ധചത്തക്കുേിച്ചുിം ഇ ു

സിംഭ്െെി

ോസങ്ങചളക്കുേിച്ചുിം

ഇന്തയ

നെന

പ്ന്തി ോ ുിം തേിൽ സവതപ്ന്തെുിം ആഴമ േിയതു ോയ െർച്ച

നടത്തി.
ഴിഞ്ഞ

ുേച്ചു

പ്രെിരയയിചല
സിംഭ്െെി

ോസങ്ങളോയി
ളെോണ്

ഇന്തയ

െോലി

നെന

ഉൾചെചട

യഥോർത്ഥ

ോസങ്ങളിൽ ഇന്തയയുചട സ്ഥോനിം െർഗീ

അേിയിച്ചി ുന്നു.നെനീസ്

പ്ടൂെു

ളുചട

അതിർത്തിയുചട
നിയപ്ന്തണ

ിച്ചുച

പ്രെർത്തനിം,

െരചെടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്ര ങ്ങളുിം ഉഭ്യ

ക്ഷി ഉടമ്പടി

ഇത് ഇ ു ഭ്ോഗചത്തയുിം പ്രമതയ

പ്രതിനിധി

െി ുദ്ധ ോചണന്നുിം അമേഹിം െൂണ്ടി

ോണിച്ചു. ഇന്തയൻ പ്ടൂെു

ചെയ്യുന്നതിൽ െളച

ഉത്ത െോദിതവര

അചത സ യിം തചന്ന ഇന്തയയുചട

ൂടുതൽ

ോധി

ഉള്ള

നസനയചത്ത

രക്ഷീയ ോയി അധി

ിം

ളുചട ലിംഘന ോചണന്നുിം

ൾ തേിൽ സവീ

ിച്ച ഉടമ്പടി

ൾ അതിർത്തി ന

ോയ സ ീരന ോണ് സവീ

ര

മ ഖയിൽ

ോണ്ട് തചന്ന പ്രതിമ ോധ പ്ന്തി

െിനയസിക്കുന്നതുൾെചടയുള്ള,ര ുഷ ോയ ചര ു ോറെുിം ഏ
ന

രടിഞ്ഞോേൻ

ോ െുിം പ്രെിരയര

ൾക്ക്
ോ യിം

ിക്കുന്നത് എങ്കിലുിം,
ോയ ഏമ

ോരനെുിം

ോത്തുസൂക്ഷിക്കോൻ പ്രതിജ്ഞോബദ്ധ ോയി ിക്കുച ന്നു ബഹു ോനചരട്ട പ്രതിമ ോധ പ്ന്തി
െയക്ത ോക്കി.
പ്രധോന പ്ന്തി

മ ോദിയുിം

പ്രസിഡണ്ട്

അഭ്ിപ്രോയങ്ങൾ ഇ ു െിഭ്ോഗങ്ങള്
ര യോമലോെന
ഉഭ്യ

ത ത്തിലുള്ള

ജിൻരിിംഗുിം

എത്തിമച്ചർന്നിട്ടുള്ള

ുതമലോചട നടെിലോമക്കണ്ടതുണ്ട്

ൂടോചത െർച്ച

ൾ എന്നിെയിലൂചട പ്രരനങ്ങൾ ര ിഹ ിക്കോൻ പ്ര ിക്കു

ക്ഷി ഉടമ്പടി

നിയപ്ന്തണങ്ങൾ

ക്സി

ച
പ്രമ

ൾ രോലിക്കോൻ പ്ര ിക്കു
ോണ്ടു

െന്ന്

ോരനര

യുിം

സോഹെ യങ്ങൾ

ോയ

നടരടി

ൾ

ുൻനി
ൂടുതൽ

നസനി

ൾ

യുിം െിെിധ
ിൽ

ർരന

െഷളോക്കിമയക്കോെുന്ന

തടമയണ്ടതു ോചണന്നു

നെനീസ്

പ്രതിമ ോധ പ്ന്തി

രേഞ്ഞു.ഇന്തയ

സോഹെ യങ്ങളിചല
അതിർത്തി
മ

പ്ന്ദീ

ൂക്ഷത

നെന

എപ്തയുിം

ബന്ധിം

ച ോത്ത ോയി

ചരട്ടന്ന്

ുേയ്ക്കുന്നതിനുിം

ോണ്ട്

ഇന്തയ-നെന

ളിൽ സ ോധോനെുിം രോന്തതയുിം നിലനിർത്തുന്നതിന് ഇ ു െിഭ്ോഗങ്ങളുിം പ്രദ്ധ

ിമക്കണ്ടതുണ്ട്. ഇ ു

പ്ന്തി ോ ുിം ഉൾെചട എലലോനിലയിലുിം

നിലനിർമത്തണ്ടതുചണ്ടന്നുിം നെനീസ് പ്രതിമ ോധ

ോത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനുിം ഇ ു

മനതോക്കളുിം എത്തിമച്ചർന്ന അഭ്ിപ്രോയങ്ങളിൽ നിന്നുിം
ഇന്തയ നെന അതിർത്തിയിൽ ഉഭ്യ
അതയന്തോമരക്ഷിത ോചണന്നുിം
തർക്കങ്ങൾക്ക്

ണ ോ

ിമക്കണ്ടത്

ക്ഷിബന്ധങ്ങൾ തുടർന്നുിം ച ച്ചചെടുത്തുന്നതിനു

ഇ ു

െിഭ്ോഗങ്ങളിലുണ്ടോ

തുടർന്നുെ ുന്ന

ുന്ന

സോഹെ യെുിം

ര ിഹ ിക്കോചതയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുിം സ ോധോനര
സ ോധോനര

ോർഗനിർമദരിം സവീ

െയതയോസങ്ങൾ

ോതി ിക്കണച ന്നുിം ഇന്തയൻ പ്രതിമ ോധ പ്ന്തി അഭ്ിപ്രോയചെട്ടു.

അതുമരോചലതചന്ന,
െിഭ്ോഗെുിം

ആരയെിനി യിം

പ്ന്തി നിർമദരിച്ചു.

അതിർത്തിപ്രമദരങ്ങളിൽ സ ോധോനെുിം രോന്തതയുിം

ഇ ു

ര ിഗണിച്ചുച

പ്ര ിമക്കണ്ടതോണ്.

ോയ െർച്ച

നെനീസ്

അതിർത്തിയിചല
ളിലൂചട ര ിഹ ിക്കോൻ

െിഭ്ോഗെുിം

പ്രശ്നങ്ങൾ

ോയി ര യെസോനിക്കണച ന്നുതചന്നയോണ് ആപ്ഗഹിക്കുന്നചതന്ന് നെനീസ്

പ്രതിമ ോധ

പ്ന്തി അേിയിച്ചു. അങ്ങചനയോണ് എന്നുചണ്ടങ്കിൽ

ഉൾെചടയുള്ള സിംഘർഷ

മ ഖല

ളിൽ

രോന്മഗോങ് തടോ

നിന്നുിം രൂർണ ോയ നസനി

ിം

രിന്മോറത്തിന്

മെണ്ടി ഇന്തയൻ െിഭ്ോഗമത്തോചടോെിം ര ിപ്ര ിമക്കണ്ടതോചണന്ന് ഇന്തയൻ പ്രതിമ ോധ പ്ന്തി
നിർമദരിച്ചു.
സ ോധോനെുിം
നസനി

ൂടോചത

ക്ഷി
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രിന്മോറിം

നി ീക്ഷിക്കു

ഉഭ്യ

നടത്തണച ന്നുിം,

യുിം രോലിക്കു

രിടിച്ചടക്കോനുള്ള

പ്ര ങ്ങൾ

ഉടമ്പടി

ളുിം

മപ്രോമട്ടോമ

അതിർത്തിയിൽ

ോളു

യഥോർത്ഥ

ളുിം

നടത്ത ുചതന്നുിം

അമേഹിം

സോഹെ യിം ഇ ു െിഭ്ോഗങ്ങളുിം ഉത്ത െോദിതവമത്തോചട ന
തചന്ന
മരോ

സോഹെ യങ്ങൾ
ുന്നതിമനോ

ൂടുതൽ

അതിർത്തിയിൽ

നിയപ്ന്തണ

യുിം ചെമയ്യണ്ടതോചണന്നുിം ഏ

െഷളോക്കമണോ

രോന്തതയുിം

മ ഖ

നിന്നുിം

ർരന ോയി

രക്ഷീയ ോയി അധി

ോ ിം

ൂട്ടിമച്ചർത്തു.നിലെിചല
ോ യിം ചെയ്യണച ന്ന് ആ ുിം

സിംഘർഷോെസ്ഥ

തുടർന്ന്

ോ ണ ോയ പ്രെർത്തനങ്ങൾ നടത്ത ുചതന്നുിം അമേഹിം രേഞ്ഞു. LAC

യിൽ എപ്തയുിം ചരട്ടന്ന് സ ോധോനെുിം, രോന്തതയുിം രുനഃസ്ഥോരിക്കുന്നതിനുിം രൂർണ ോയ
നസനി

രിന്മോറിം ഉേെു െ ുത്തുന്നതിനുിം ഇ ു

ോർഗങ്ങൾ ഉൾെചടയുള്ള

ോധയ ങ്ങളിലൂചട െർച്ച

ോജയങ്ങളുിം നയതപ്ന്ത, നസനി
ൾ തുട ുന്നതോചണന്നുിം ഇന്തയൻ

പ്രതിമ ോധ പ്ന്തി അേിയിച്ചു.
നയൂ ഡൽഹി
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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.

