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

ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ମସ୍କାସ୍ର ଏସସଓ ସ୍ ଠ
ୈ କ ପସ୍ର
ଅନୁ ସ୍ରାଧ କ୍ରସ୍ମ ଚାଇନାର ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍େଖା କରଛନ୍ତ
ସେସଟେମ୍ବର 05, 2020
ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଜନାଥ େିଂହ 4 ସେସଟେମ୍ବର କୁ ମସକାସର େଙ୍ଘାଇ େହସ ାଗ େିଂଗଠନ (SCO) ର ସ ୈଠକର
େୁସ ାଗସର ଚାଇନାର ରାଜୟ ପାରଷଦ ତଥା ପ୍ରତରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସଜସନରାଲ ସେ ସେସେଙ୍କ େହତ ସଦଖା କରଥ ିସଲ।
ଭାରତ-ଚୀନ୍ େୀମା ର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ଭାରତ-ଚୀନ୍ େମ୍ପକତକୁ ସନଇ ଦୁ ଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଖାଲା ସଖାଲ ଭା ସର ଏ ିଂ ଗଭୀର
ଆସଲାଚନା

କରଥ ିସଲ।

ଗତ କଛ ମାେ ମଧ୍ୟସର ଭାରତ-ଚୀନ୍ େୀମା ଅଞ୍ଚଳର ପଶ୍ଚମ ସକ୍ଷତ୍ରସର ଗାଲୋନ୍ ଘାଟ େହତ ାସ୍ତ କ ନୟନ୍ତ୍ରଣ ସରଖା
(LAC) େହତ ସହାଇଥ ି ା ଘଟଣାକ୍ରମ ଉପସର ଭାରତର ସ୍ଥତକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭା ସର ଜଣାଇଥ ିସଲ। ସେ ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱାସରାପ
କରଛନ୍ତ ସ

ଚୀନ୍ ର ସେୈନୟ ମାନଙ୍କର କା ୟତ ଧ,ି ସ ଉଥଁ ିସର ଅସନକ ପରମାଣର ସେୈନୟ ୋମଲ ସହାଇଥ ିସଲ,

ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ୟ ହାର ଏ ିଂ ସ୍ଥତକୁ ଏକପାଖ ିଆ ଭା ସର ଦଳାଇ ାକୁ ସଚଷ୍ଟା କର ା ଦ୍ଵାରା ଦ୍ଵପକ୍ଷୀୟ
ଚୁ କ୍ତନାମାକୁ ଉଲ୍ଲିଂଘନ କରୁଛ ଏ ିଂ ଦୁ ଇଜଣଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତନଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ସହାଇଥ ି ା
କରୁନାହ।ଁ ମାନୟ ର ଆରଏମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭା ସର କହଛନ୍ତ ସ

ୁ ଝାମଣାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ

ସ ସତସ ସଳ ଭାରତୀୟ ସେୈନୟମାସନ େୀମା ପରଚାଳନା

ପ୍ରତ େ ଦ
ତ ା ଏକ ଦାୟତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ତ ଆଭମୁଖୟ ଗ୍ରହଣ କରଥ ିସଲ, କନ୍ତୁ ସେହ େମୟସର ଭାରତର ୋ ସତ ଭୌମତ୍ଵ ତଥା ଆଞ୍ଚଳକ
ଅଖଣ୍ଡତା

ରକ୍ଷା

କର ା

ପାଇ ଁ

ଆମର

େିଂକଳ୍ପ

ଚୀନ୍ ର ରାଜୟ ପରଷଦ ତଥା ପ୍ରତରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହଛନ୍ତ ସ

ଉପସର

ମଧ୍ୟ

ସକୌଣେ

େସେହ

ନାହ।ଁ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମାଦୀ ଏ ିଂ ରାଷ୍ଟରପତ େ ଜନପେଙ୍କ ମଧ୍ୟସର

ସହାଇଥ ି ା େହମତକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ କସଠାର ଭା ସର କା ୟତ କାରୀ କର ା ଉଚତ ଏ ିଂ ଆସଲାଚନା ଏ ିଂ ପରାମର୍ତ
ମାଧ୍ୟମସର େମେୟାର େମାଧାନ ଜାର ରଖ ି ା େହତ,

ଭନ୍ନ ଦ୍ଵପକ୍ଷୀୟ ଚୁ କ୍ତନାମାକୁ ଦଢ ତତାର େହତ ପାଳନ କର ା

ଉଚତ, ତା େହତ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ ସେୈନୟ ମାନଙ୍କର ନୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଦଢ ତ କର ସକୌଣେ ମଧ୍ୟ ଉସର୍ତ୍ଜନାମୂଳକ କା ୟତ କରନ୍ତୁ
ନାହ ଁ ାହାକ ପରସ୍ଥତକୁ
ଉଚତ୍ ଏ ିଂ

ତାଇପାସର। ଭାରତ-ଚୀନ୍ େମ୍ପକତର ୋମଗ୍ରକ ପରସ୍ଥତ ଉପସର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଧ୍ୟାନ ସଦ ା

ଥାର୍ୀଘ୍ର ପରସ୍ଥତକୁ ଦୂ ର କର ା ପାଇ ଁ ଭାରତ-ଚୀନ୍ େୀମା ର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳସର ର୍ାନ୍ତ ଏ ିଂ ପ୍ରର୍ାନ୍ତ

ରଖ ି ା ପାଇ ଁ ମଳମର୍ କାମ କର ା ଉଚତ। ଚୀନ୍ ପ୍ରତରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ତ ସଦଇଛନ୍ତ ସ
େମସ୍ତ

ସ୍ତରସର

ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହଛନ୍ତ ସ

ସ ାଗାସ ାଗ

ଜାୟ

ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟସର

ରଖ ି ା

ଉଚତ୍ ।

ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସନତା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ମତସର ମାଗତଦର୍ତନ ସନ ା ଉଚତ ସ

େୀମା ର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳସର ର୍ାନ୍ତ ଏ ିଂ ପ୍ରର୍ାନ୍ତର ରକ୍ଷଣାସ କ୍ଷଣ ଆମର ଦ୍ଵପକ୍ଷୀୟ େମ୍ପକତର ପର ର୍ତ୍ତୀ
ଥ ିଲା ଏ ିଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମତସଭଦକୁ

ଜାୟ

ଭାରତ-ଚୀନ୍

କାର୍ ପାଇ ଁ ଜରୁରୀ

ାଦସର ପରଣତ ନ କର ାକୁ ସଦ ା ଉଚତ୍ । ସେହ ଭଳ, ଉଭୟ ପକ୍ଷ କଥା ାର୍ତ୍ତା

ମାଧ୍ୟମସର ର୍ାନ୍ତପୂର୍ଣ୍ତ ଭାସ

େୀମା ର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳସର ଚାଲଥ ି ା ପରସ୍ଥତ ଏ ିଂ ଉସଲ୍ଲଖନୀୟ େମେୟାକୁ ମଧ୍ୟ େମାଧାନ

କର ା ଉଚତ୍ । ଚୀନ୍ ପ୍ରତରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହଛନ୍ତ ସ
ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ତ ସଦଇଛନ୍ତ ସ

ଚୀନ୍ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହ େମେୟାର େମାଧାନ କର ାକୁ ଚାହୁ ଛଁ ନ୍ତ। ରକ୍ଷା

ସତଣୁ ଏହା ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ତ ଥ ିଲା ସ

ଚୀନ୍ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ େୀମା ର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ େହତ

ପୟାେେ୍ ହ୍ରଦସର ଏ ିଂ ତା େହତ ର୍ାନ୍ତ ଏ ିଂ ପ୍ରର୍ାନ୍ତର ରକ୍ଷଣସ କ୍ଷଣ ଉପସର ଦ୍ଵପକ୍ଷୀୟ ରାଜନାମା ଏ ିଂ ସପ୍ରାସଟାକଲ୍
ଅନୁ ୋସର େୀମାସର

ଥାର୍ୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ତ ଘଟଣ ପାଇ ଁ କା ୟତ କର ା ଉଚତ ଏ ିଂ ାସ୍ତ କ ନ ୟନ୍ତ୍ରଣର ସରଖାକୁ ଦଢ ତତାର

େହତ େମ୍ମାନ ସଦଇ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏ ିଂ ଏକପାଖ ିଆ ଭା ସର ସ୍ଥତ ପର ର୍ତ୍ତନ କର ାକୁ ସଚଷ୍ଟା ନ କର ା ଉଚତ୍ । ସେ
ଆହୁ ର ମଧ୍ୟ କହଛନ୍ତ ସ

ର୍ତ୍ତମାନର ପରସ୍ଥତକୁ ଦାୟତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ତ ଭା ସର ନୟନ୍ତ୍ରଣ କରା

ଦଳ ଆଗକୁ ସକୌଣେ ମଧ୍ୟ କା ୟତ ାନୁ ଷ୍ାଠ ନ ଗ୍ରହଣ କର ା ଅନୁ ଚତ୍
େୀମା ର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳସର େମେୟା
ସେରଆେ ାକୁ ଏ ିଂ େିଂପୂର୍ଣ୍ତ

ତାଇପାସର। ଖୁ
ଛନ୍ନତା ଏ ିଂ

ା ଉଚତ୍ ଏ ିଂ ସକୌଣେ ମଧ୍ୟ

ାହାକ ପରସ୍ଥତକୁ ଜଟଳ କରସଦଇପାସର କମ୍ବା

ର୍ୀଘ୍ର LAC େହତ ର୍ାନ୍ତ ଏ ିଂ ପ୍ରର୍ାନ୍ତ ପୁଣ େିଂପୂର୍ଣ୍ତ ଭା ସର

ାଦକୁ କମ କର ାକୁ ନଶ୍ଚତ କର ା ପାଇ ଁ କୂଟସନୈତକ ତଥା ସେୈନୟ

ଚୟାସନଲ ମାଧ୍ୟମସର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆସଲାଚନାକୁ ଜାର ରଖ ି ା ଉଚତ ସ ାଲ ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହଛନ୍ତ।
ନୂ ଆ େଲ୍ଲୀ
ସ୍ସସ୍ଟେମ୍ବର 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.

