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ગલવાન વલેી ક્ષતે્રમાાં બનલેી ઘટનાઓ પર ચીનનાાં પ્રવક્તા દ્વારા 19 જૂનનાાં રોજ 
જારી કરવામાાં આવલેા નનવદેન પર ટટપ્પણીઓ માાંગતા મીટિયાનાાં પ્રશ્નો પર 
અનિકતૃ પ્રવક્તાનો પ્રનતભાવ 

જૂન 20, 2020 

ગલવાન વેલી ક્ષતે્રમાાં બનેલી ઘટનાઓ પર ચીનનાાં પ્રવક્તા દ્વારા 19 જૂનનાાં રોજ જારી કરવામાાં આવલેા 
નનવદેન પર ટટપ્પણીઓ માાંગતા મીટિયાનાાં પ્રશ્નનેાાં પ્રનતભાવમાાં, અનિકતૃ પ્રવક્તા શ્રી અનરુાગ શ્રીવાસ્તવે કહ્ુાં 
હતુાં, 

"ગલવાન વેલી ક્ષેત્ર સાંબાંિીત નસ્િનત ઐનતહાનસક રીતે સ્પષ્ટ રહી છે. હાલમાાં ચીનનાાં પક્ષ દ્વારા વાસ્તનવક 
નનયાંત્રણ રેખા (LAC) સાંબાંિીત અનતશયોનક્તપૂણણ અને ટકી ન શકે તેવા દાવાઓ દાવાઓ આગળ કરવાનાાં 
પ્રયાસો નસ્વકાયણ નિી. તેઓ ભૂતકાળમાાં ચીનની પોતાની નસ્િનત સાિ ેઅનુપાલનમાાં નિી. 

ભારતીય સૈનનકો ગલવાન વેલી સનહત ભારત-ચીનનાાં સીમા ક્ષેત્રોનાાં તમામ સેક્ટરોમાાં LAC નાાં એલાઇનમેન્ટિી 
સાંપૂણણ રીતે પટરનચત છે. તેઓ અન્ય જગ્યાએ ચૂસ્ત પાલન કરે છે તેવી જ રીતે અહીં ચૂસ્ત પાલન કરે છે. 
ભારતીય પક્ષ દ્વારા કદાપી સમગ્ર LAC પર કોઇ કાયણવાહીઓ હાિ િરી નિી. વાસ્તવમાાં, તેઓ લાાંબા 
સમયિી કોઇપણ ઘટના વગર આ ક્ષેત્રમાાં પેટ્રોલલગ કરતા આવ્યા છે. ભારતીય પક્ષ દ્વારા નનમાણણ કરવામાાં 
આવેલા તમામ આાંતરમાળખાઓ સ્વાભાનવક રીતે LAC ની તેની પોતાની બાજુ પર આવેલા છે. 

મે 2020 નાાં પ્રારાંભ િી, ચીનનો પક્ષ આ ક્ષેત્રમાાં ભારતની સામાન્ય, પરાંપરાગત પેટ્રોલલગની પેટનણમાાં અવરોિ 
નાાંખી રહ્ો છે. આ બાબત અિિામણમાાં પટરણમી હતી જેન ેગ્રાઉન્િ કમાન્િરો દ્વારા નદ્વપનક્ષય સમજુનતઓ 
અને પ્રોટોકોલની જોગવાઇઓ અનુસાર સાંબોિવામાાં આવી હતી. અમે તેવી દલીલ નસ્વકારતા નિી કે ભારત 
એકપનક્ષય રીતે શાસનની નસ્િનત બદલી રહ્ો હતો. તેનાાંિી નવપરીત, અમે તેની જાળવણી કરી રહ્ા હતા. 

અનુગામી રીતે મે મનહનાનાાં મધ્યમાાં, ચીનનાાં પક્ષ દ્વારા ભારત-ચીન સીમા ક્ષેત્રનાાં પનશ્ચમ સેક્ટરનાાં અન્ય 
ક્ષેત્રોમાાં LAC નુાં ઉલ્લાંઘન કરવાનાાં પ્રયાસો કયાણ હતા. આ પ્રયાસો સામે અચૂકપણે આપણા તરફિી યોગ્ય વળતો 
પ્રનતભાવ આપવામાાં આવ્યો હતો. તેિી, LAC પર ચીનની પ્રવૃનિઓમાાંિી ઉદ્ભવી રહેલી પટરનસ્િનતને 
સાંબોિવા માટે બન્ને પક્ષો સ્િાનપત રાજદ્વારી અને નમનલટ્રી ચેનલો મારફત ચચાણઓમાાં જોિાયા હતા. 

સીનનયર કમાન્િરો 6 જૂન 2020 નાાં રોજ મળ્યા હતા અને અરસપરસની કાયણવાહીઓ સમાવતા LAC પર 
તણાવ ઘટાિવા અન ેસૈનનકો પાછા ખેંચી લેવા માટેની પ્રટિયા પર સાંમનત િઇ હતી. બન્ને પક્ષો LAC નો 
આદર કરવા અને પાલન કરવા અને શાસનની નસ્િનત બદલવા કોઇ પ્રવૃનિ હાિ નહીં િરવા સાંમત િયા હતા. 



જોક,ે ચીનનાાં પક્ષ દ્વારા ગલવાન વેલી ક્ષેત્રમાાં LAC સાંબાંિીત આ સમજૂનતઓ માાંિી પીછેહઠ કરી હતી અને 
સમગ્ર LAC પર માળખાઓ ઉભા કરવા માાંગતો હતો. જ્યારે આ પ્રયાસ ખુલ્લો પાિવામાાં આવ્યો હતો, ત્યારે 
ચીનનાાં સૈનનકોએ 15 જૂન 2020 નાાં રોજ લહસક કાયણવાહીઓ આદરી હતી જે પ્રત્યક્ષ રીતે જાનહાનીઓમાાં 
પટરણમી હતી.  

ભારતનાાં નવદેશ માંત્રી અને ચીનનાાં નવદેશ માંત્રી મહામનહમ શ્રી વાાંગ યી વચ્ચે 17 જૂન 2020 નાાં રોજ વાતચીત 
િઇ હતી જેમાાં ભારતનાાં નવદેશ માંત્રીએ 15 જૂન 2020 નાાં રોજ િયેલી લહસક અિિામણ અને ત્યાાં સુિી દોરી 
જતી ઘટનાઓ પર પ્રબળ શબ્દોમાાં આપણો નવરોિ પાઠવ્યો હતો. તેણે ચીનનાાં પક્ષ દ્વારા કરવામાાં આવેલા 
આિારનવહીન આક્ષેપો અને સીનનયર કમાન્િરો વચ્ચે િયેલી સમજૂનતઓનાાં ખોટા અિણઘટનને નક્કર રીતે નકારી 
કાઢ્યા હતા. તેણે એ બાબત પર પણ ભાર મૂક્યો હતો કે ચીન ે તેની કાયણવાહીઓનુાં પુનઃઆાંકલન કરી અને 
સુિારાનાાં પગલાઓ લેવા રહ્ા. 

બન્ને માંત્રીઓ એ બાબત સાિે પણ સાંમત િયા હતા કે જવાબદારીપૂણણ રીતે એકાંદર પટરનસ્િનત હાિ િરવી 
જોઇએ, અને બન્ને પક્ષો 6 જૂનની સૈનનકો પાછા ખેંચવાની સમજૂનતનો નનષ્ઠાપૂવણક અમલ કરશ.ે બન્ને પક્ષો 
નનયનમત સાંપકણમાાં છે અને નમનલટ્રી અને રાજદ્વારી યાંત્રણાઓમી વહેલી બેઠકો પર હાલમાાં ચચાણ કરવામાાં આવી 
રહી છે. 

અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે આપણા નદ્વપનક્ષય સાંબાંિોનાાં એકાંદર નવકાસ માટે અનત મહત્વપૂણણ છે તેવી શાાંનત 
અને સુલેહની સીમા ક્ષેત્રમાાં જાળવણી કરવાનુાં સુનનનશ્ચત કરવા માટે ચીનનો પક્ષ નવદેશ માંત્રીઓ વચ્ચે િયેલી 
સમજૂનતઓનુાં નનષ્ઠાપૂવણક પાલન કરશ.ે" 

 

નવી ટદલ્હી 
જૂન 20, 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. 

 


