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ಗಾಲ್ಾಾನ್ ಕಣಿವೆ ಪ್ರದೇಶದ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚೇನಾದ ವಕ್ಾಾರರು ಜೂನ್ 19 ರಂದು ನೇಡಿದ 

ಹೇಳಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರರಯೆಗಳನ್ುು ಕೆೇಳುವ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಶ್ನುಗಳಿಗ್ಗ ಅಧಿಕೃತ ವಕ್ಾಾರರ 

ಪ್ರತಿಕ್ರರಯೆ 

ಜೂನ್ 20, 2020 

 

ಗಾಲ್ಾಾನ್ ಕಣಿವೆ ಪ್ರದೇಶದ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚೇನಾದ ವಕ್ಾಾರರು ಜೂನ್ 19 ರಂದು ನೇಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಕುರಿತು 

ಪ್ರತಿಕ್ರರಯೆಗಳನ್ುು ಕೆೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನುಗಳಿಗ್ಗ ಉತಾರವಾಗಿ, ಅಧಿಕೃತ ವಕ್ಾಾರ ಶ್ರೇ ಅನ್ುರಾಗ್ ಶ್ರೇವಾಸ್ಾವ ಹೇಳಿದರು. 

 

 "ಗಾಲ್ಾಾನ್ ಕಣಿವೆ ಪ್ರದೇಶಕೆೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ ನಲುವು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ. ವಾಸ್ಾವಿಕ ನಯಂತರಣ ರೇಖೆ 

(ಎಲ್ ಎಸಿ) ಗ್ಗ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉತೆರೇಕ್ಷಿತ ಮತುಾ ಒಪ್ಪಲ್ಾಗದ ಹಕುೆಗಳನ್ುು ಮುಂದಿಡಲು ಚೇನಾದ ಕಡೆಯ 

ಪ್ರಯತುಗಳು ಸಿಾೇಕ್ಾರಾಹಹವಲಲ. ಅವು ಹಂದ ಚೇನಾದ ಸ್ಾಂತ ಸ್ಾಾನ್ಕೆೆ ಅನ್ುಗುಣವಾಗಿಲಲ.. 

 

ಗಾಲ್ಾಾನ್ ಕಣಿವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತ-ಚೇನಾ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಎಲ್ಾಲ ಕ್ಷೇತರಗಳಲ್ಲಲ ಎಲ್ ಎಸಿಯ ಜೂೇಡಣೆಯನ್ುು 

ಭಾರತಿೇಯ ಪ್ಡೆಗಳು ಸ್ಂಪ್ೂಣಹವಾಗಿ ತಿಳಿದಿವೆ. ಅವರು ಬೇರಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಲ ಸ್ೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ 

ಬದಧರಾಗಿರುತ್ಾಾರ. ಎಲ್ ಎಸಿಯಲ್ಲಲ ಭಾರತದ ಕಡೆಯವರು ಯಾವುದೇ ಕರಮಗಳನ್ುು ಕೆೈಗ್ಗೂಂಡಿಲಲ. ವಾಸ್ಾವವಾಗಿ, 

ಅವರು ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಯಿಲಲದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಲ ದಿೇಘಹಕ್ಾಲ ತಿರುಗುತಿಾದ್ಾಾರ. ಭಾರತಿೇಯ ಕಡೆಯಿಂದ 

ನರ್ಮಹಸ್ಲ್ಾದ ಎಲ್ಾಲ ಮೂಲಸ್ೌಕಯಹಗಳು ಸ್ಾಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ ಎಸಿಯ ತನ್ುದೇ ಆದ ಬದಿಯಲ್ಲಲವೆ. 

 

ಮೇ 2020 ರ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಲ ಭಾರತದ ಸ್ಾಮಾನ್ಯ, ಸ್ಾಂಪ್ರದ್ಾಯಿಕ ಗಸ್ುಾ ಮಾದರಿಗ್ಗ ಚೇನಾದ 

ಕಡೆಯವರು ಅಡಿಿಯಾಗುತಿಾದ್ಾಾರ. ಇದು ದಿಾಪ್ಕ್ಷಿೇಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಹಾಗೂ ಪೂರೇಟೂೇಕ್ಾಲ್ ಗಳ ನಬಂಧ್ನೆಗಳ 

ಪ್ರಕ್ಾರ ನೆಲದ ಕಮಾಂಡರ್ ಗಳಿಂದ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿತುಾ. ಭಾರತವು ಏಕಪ್ಕ್ಷಿೇಯವಾಗಿ ಯಥಾಸಿಾತಿಯನ್ುು 

ಬದಲ್ಾಯಿಸ್ುತಿಾದ ಎಂಬ ವಾದವನ್ುು ನಾವು ಸಿಾೇಕರಿಸ್ುವುದಿಲಲ. ಇದಕೆೆ ವಿರುದಧವಾಗಿ, ನಾವು ಅದನ್ುು 

ನವಹಹಸ್ುತಿಾದಾೇವೆ. 

 

ನ್ಂತರ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಲ, ಭಾರತ-ಚೇನಾ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪ್ಶ್ಿಮ ವಲಯದ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಲ ಚೇನಾದ 

ಕಡೆಯವರು ಎಲ್ ಎಸಿಯನ್ುು ಉಲಲಂಘಿಸ್ಲು ಪ್ರಯತಿುಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಯತುಗಳು ನ್ರ್ಮಮಂದ ಸ್ೂಕಾ ಪ್ರತಿಕ್ರರಯೆಯನ್ುು 

ಏಕರೂಪ್ವಾಗಿ ಪ್ೂರೈಸಿದವು. ಅದರ ನ್ಂತರ, ಎಲ್ ಎಸಿಯಲ್ಲಲ ಚೇನಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ 

ಪ್ರಿಸಿಾತಿಯನ್ುು ಪ್ರಿಹರಿಸ್ಲು ಸ್ಾಾಪಿತ ರಾಜತ್ಾಂತಿರಕ ಮತುಾ ರ್ಮಲ್ಲಟರಿ ಚಾನೆಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಪ್ಕ್ಷ್ಗಳು 

ಚರ್ಚಹಯಲ್ಲಲ ತೊಡಗಿದಾವು. 

 

ಹರಿಯ ಕಮಾಂಡರ್ ಗಳು 6 ಜೂನ್ 2020 ರಂದು ಭೇಟಿಯಾದರು ಮತುಾ ಪ್ರಸ್ಪರ ಕ್ರರಯೆಗಳನ್ುು ಒಳಗ್ಗೂಂಡಿರುವ 



ಎಲ್ ಎಸಿಯ ಉದಾಕೂೆ ಉಲಬಣಗ್ಗೂಳುುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಷ್ಕ್ೆಿಯಗ್ಗೂಳಿಸ್ುವ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಯನ್ುು ಒಪಿಪಕೊಂಡರು. 

ಎಲ್ ಎಸಿಯನ್ುು ಗೌರವಿಸ್ಲು ಮತುಾ ಅನ್ುಸ್ರಿಸ್ಲು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಒಪಿಪಗ್ಗ ಸ್ೂಚಸಿದಾರು ಮತುಾ 

ಯಥಾಸಿಾತಿಯನ್ುು ಬದಲ್ಾಯಿಸ್ಲು ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ುು ಕೆೈಗ್ಗೂಳುಲ್ಲಲಲ. ಆದ್ಾಗೂಯ, ಗಾಲ್ಾಾನ್ ಕಣಿವೆ 

ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಲನ್ ಎಲ್ ಎಸಿಗ್ಗ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚೇನಾದ ಕಡೆಯವರು ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳಿಂದ ನಗಹರ್ಮಸಿದರು ಮತುಾ 

ಎಲ್ ಎಸಿಗ್ಗ ಅಡಿಲ್ಾಗಿ ರಚನೆಗಳನ್ುು ನರ್ಮಹಸ್ಲು ಪ್ರಯತಿುಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಯತುದಲ್ಲಲ ವಿಫಲವಾದ್ಾಗ, ಚೇನಾದ 

ಪ್ಡೆಗಳು 15 ಜೂನ್ 2020 ರಂದು ಹಂಸ್ಾತಮಕ ಕರಮಗಳನ್ುು ಕೆೈಗ್ಗೂಂಡವು, ಅದು ನೆೇರವಾಗಿ ಸ್ಾವುನೊೇವುಗಳಿಗ್ಗ 

ಕ್ಾರಣವಾಯಿತು. 

 

ವಿದೇಶಾಂಗ ಸ್ಚವ (ಇಎಎಂ) ಮತುಾ ಚೇನಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸ್ಚವ ಶ್ನರೇಷ್ಠ ಶ್ರೇ ವಾಂಗ್ ಯಿ, 17 ಜೂನ್ 2020 

ರಂದು ಸ್ಂಭಾಷ್ಣೆ ನ್ಡೆಸಿದರು, ಇದರಲ್ಲಲ ಇಎಎಮ್ ನ್ಮಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ುು 15 ಜೂನ್ 2020 ರಂದು ಹಂಸ್ಾತಮಕ 

ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲು ಕ್ಾರಣವಾದ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಚೇನಾದ ಕಡೆಯವರು ಮಾಡಿದ 

ಆಧಾರರಹತ ಆರೂೇಪ್ಗಳನ್ುು ಅವರು ದೃಢವಾಗಿ ತಿರಸ್ೆರಿಸಿದರು. ಮತುಾ ಹರಿಯ ಕಮಾಂಡರ್ ಗಳ ನ್ಡುವೆ ತಲುಪಿದ 

ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳ ತಪ್ುಪ ನರೂಪ್ಣೆ. ಚೇನಾ ತನ್ು ಕ್ಾಯಹಗಳನ್ುು ಮರು ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ್ ಮಾಡುವುದು ಮತುಾ 

ಸ್ರಿಪ್ಡಿಸ್ುವ ಕರಮಗಳನ್ುು ತೆಗ್ಗದುಕೊಳುುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಒತಿಾಹೇಳಿದ್ಾಾರ. 

 

ಒಟಾಟರ ಪ್ರಿಸಿಾತಿಯನ್ುು ಜವಾಬ್ಾಾರಿಯುತ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಲ ನಭಾಯಿಸ್ಲ್ಾಗುವುದು ಮತುಾ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಜೂನ್ 

6 ರ ನಷ್ಕ್ೆಿಯತೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ುು ಪ್ಾರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗ್ಗ ತರುತ್ಾಾರ ಎಂದು ಇಬಬರು ಸ್ಚವರು ಒಪಿಪದರು. 

ಎರಡು ಕಡೆಯವರು ನಯರ್ಮತವಾಗಿ ಸ್ಂಪ್ಕಹದಲ್ಲಲದ್ಾಾರ ಮತುಾ ರ್ಮಲ್ಲಟರಿ ಮತುಾ ರಾಜತ್ಾಂತಿರಕ ಕ್ಾಯಹವಿಧಾನ್ಗಳ 

ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಭಗಳನ್ುು ಪ್ರಸ್ುಾತ ಚಚಹಸ್ಲ್ಾಗುತಿಾದ. 

 

ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಲ ಶಾಂತಿ ಮತುಾ ನೆಮಮದಿ ಖಾತಿರಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುಲು ಚೇನಾದ ಕಡೆಯವರು ವಿದೇಶಾಂಗ ಮಂತಿರಗಳ 

ನ್ಡುವೆ ತಲುಪಿದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ುು ಪ್ಾರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅನ್ುಸ್ರಿಸ್ುತ್ಾಾರ ಎಂದು ನಾವು ನರಿೇಕ್ಷಿಸ್ುತೆಾೇವೆ, ಇದು ನ್ಮಮ 

ದಿಾಪ್ಕ್ಷಿೇಯ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳ ಸ್ಮಗರ ಅಭಿವೃದಿಧಗ್ಗ ತುಂಬ್ಾ ಅವಶಯಕವಾಗಿದ." 

 

ನ್ವ ದಹಲ್ಲ 

ಜೂನ್ 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. 

 


