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

இராணுவ மந்திாி ஸ்ரீ ராஜ்நாத் சிங் சீன இராணுவ மந்திாியின்
அழைப்புக்கிணங்க SCO மாஸ்ககா கூட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக சந்தித்தார்.
சசப்டம்பர் 05,2020
இராணுவ மந்திாி ஸ்ரீ ராஜ்நாத் சிங் சசப்டம்பர் 4 ஆம் கததி மாஸ்ககாவில் ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு
அழமப்பு (எஸ்சிஒ) கூட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, மாநில கவுன்சிலரும்,சீனாவின் பாதுகாப்பு
அழமச்சருமான செனரல் வீ சபன்ழக சந்தித்தார். இந்தியா-சீன எல்ழலப் பகுதிகளின்
முன்கனற்றங்கள்

மற்றும்

இந்தியா-சீனா

உறவுகள்

குறித்து

இரு

அழமச்சர்களும்

சவளிப்பழடயான மற்றும் ஆைமான கலந்துழரயாடல்கழள நடத்தினர்.
கடந்த சில மாதங்களாக இந்தியா-சீனா எல்ழலப்பகுதியின் கமற்குத் துழறயில் உள்ள கால்வான்
பள்ளத்தாக்கு உட்பட உண்ழமயான கட்டுபாட்டுக்ககாட்டின் (எல்ஏசி) முன்கனற்றங்கள் குறித்து
இந்தியாவின் நிழலழய இராணுவ மந்திாி திட்டவட்டமாக சதாிவித்தார். சீனத் துருப்புகளின்
நடவடிக்ழககள், ஏரளாமான துருப்புகழளக் குவித்தல், அவர்களின் ஆக்கராஷமான நடத்ழத
மற்றும் ஒருதழலபட்சமாக நிழலழமழய மாற்றுவதற்கான முயற்சிகள் இருதரப்பு ஒப்பந்தங்கழள
மீறுவதாகவும்,

இருவாின்

சிறப்பு

பிரதிநிதிகளிழடகய

எட்டப்பட்ட

புாிதல்களுக்கு

இணங்கவில்ழல என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.,எல்ழல நிர்வாகத்தில் இந்திய துருப்புக்கள்
எப்கபாதுகம மிகவும் சபாறுப்பான அணுகுமுழறழய எடுத்திருந்தாலும், அகத கநரத்தில்
இந்தியாவின் இழறயாண்ழமழயயும் பிராந்திய ஒருழமப்பாட்ழடயும் பாதுகாப்பதற்கான எங்கள்
உறுதிப்பாட்ழடப் பற்றி எந்த சந்கதகமும் இருக்கக்கூடாது என்றார்

மாண்புமிகு இராணுவ

மந்திாி.
பிரதமர் கமாடி மற்றும் ெனாதிபதி ெி ெின்பிங்கிற்கு இழடயில் எட்டப்பட்ட ஒருமித்த கருத்ழத
இருதரப்பினரும் துல்லியமாக நழடமுழறப் படுத்தகவண்டும் மற்றும் உழரயாடல் மற்றும்
ஆகலாசழன

மூலம்

பிரச்சிழனகழள

சதாடர்ந்து

தீர்க்ககவண்டும்,

பல்கவறு

இருதரப்புஒப்பந்தகழள கண்டிப்பாக பின்பற்றவும், முன்னணி துருப்புக்களின் கட்டுப்பாட்ழட
வலுப்படுத்தவும்

மற்றும்

நிழலழமழய

அதிகாிக்கக்கூடிய

எந்த

ஆத்திரமூட்டும்

நடவடிக்ழககழளயும் கமற்சகாள்ள கவண்டாம். இந்தியா-சீனா உறவுகளின் ஒட்டுசமாத்த
நிழலழம குறித்து இரு தரப்பினரும் கவனம் சசலுத்தி, விழரவில் நிழலழமழய விாிவுபடுத்தவும்,
இந்தியா-சீனா எல்ழலப் பகுதிகளில் அழமதிழயயும் நல்லிணக்கத்ழதயும் கபணகவண்டும்.இரு
அழமச்சர்களுக்கிழடயில்

உட்பட

அழனத்து

மட்டங்களிலும்

இரு

தரப்பினரும்

சதாடர்புகழளப் கபணகவண்டும் என்று சீன பாதுகாப்பு அழமச்சர் பாிந்துழரத்தார்.

தகவல்

இந்தியா-சீனா எல்ழலப் பகுதிகளில் அழமதி மற்றும் நல்லிணக்கத்ழதப் கபணுவது நமது இரு
தரப்பு உறவுகழள கமலும் கமம்படுத்துவதற்கு இன்றியழமயாதது என்றும், இரு தரப்பினரும்
கவறுபாடுகழள

சர்ச்ழசகளாக

மாற்ற

அனுமதிக்கக்கூடாது

என்றும்

இரு

தரப்பினரும்

தழலவர்களின் ஒருமித்த கருத்திலிருந்கத வைிகாட்டுதல் எடுக்க கவண்டும் என்றும் இராணுவ
மந்திாி கூறினார். அதன்படி, இரு தரப்பினரும் எல்ழலப் பகுதிகளில் நடந்து வரும் நிழலழம
மற்றும்

நிலுழவயில்

உள்ள

பிரச்சிழனகழள

கபச்சுவார்த்ழத

மூலம்

சமாதானமாக

தீர்க்ககவண்டும். சீனப் பாதுகாப்பு அழமச்சர், சீனத் தரப்பினரும் பிரச்சிழனகழள அழமதியாக
தீர்க்க விரும்புவதாகத் சதரவித்தார். எனகவ, பாங்காங் ஏறி உள்ளிட்ட அழனத்து உராய்வு
பகுதிகளிலிருந்தும் சீக்கிரம் முழுழமயான பணிநீக்கம் சசய்வதற்கும், இருதரப்பு ஒப்பந்தங்கள்
மற்றும் பராமாிப்பிற்கான

சநறிமுழறகளுக்கு இணங்க எல்ழலப் பகுதிகளில் விாிவாக்கம்

சசய்வதற்கும் சீனத் தரப்பு இந்தியத் தரப்புடன் இழணந்து சசயல்படகவண்டியது அவசியம்
என்று இராணுவ மந்திாி அறிவுறுத்தினார். எல்ழலப் பகுதிகளில் அழமதி மற்றும் நல்லிணக்கம்,
உண்ழமயான கட்டுப்பாட்டின்
ஒருதழலபட்சமாக

வாிழசழய கண்டிப்பாக மதித்து கழடபிடிப்பது மற்றும்

நிழலழமழய

மாற்றுவதற்கான

முயற்சிகழள

கமற்சகாள்ளக்கூடாது.தற்கபாழதய நிழலழமழய சபாறுப்புடன் ழகயாள கவண்டும் என்றும்,
இருதரப்பினரும் நிழலழமழய சிக்கலாக்கும் அல்லது எல்ழலப் பகுதிகளில் விஷயங்கழள
அதிகாிக்கக்கூடிய எந்தசவாரு நடவடிக்ழகயும் எடுக்கக்கூடாது என்றும் அவர் கூறினார்.
இராெதந்திர

மற்றும்

இராணுவ

கசனல்கள்

உட்பட

இருதரப்பினரும்

தங்களது

கலந்துழரயாடல்கழளத் சதாடர கவண்டும் என்று இராணுவ மந்திாி சதாிவித்தார்.
நியூ சடல்லி
சசப்டம்பர் 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.

