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ଗଲୱାନ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟଥିିବା ଘଟଣାକ୍ରମ ଉପରେ ଚୀନ ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ 19 ଜୁନରେ ଜାେ ି
ବବୃିତ୍ତ ିପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗଣମାଧ୍ୟମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ସେକାେୀ ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତ୍କିି୍ରୟା 

ଜୁନ 20, 2020 

19 ଜୁନରେ ଗଲୱାନ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟଥିିବା ଘଟଣାକ୍ରମ ସମ୍ପକକରେ ଚୀନ ମୁଖପାତ୍ର ରେଇଥିବା ବବୃିତ୍ତ ିଉପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଶ୍ନେ 
ଉତ୍ତେରେ ସେକାେୀ ମୁଖପାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଅନୁୋଗ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ କହଛିନ୍ତରିେ, 

“ଗଲୱାନ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳେ ସ୍ଥତି୍ ିଐତ୍ହିାସକି ଭାରବ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହାଇଛ।ି ରସଠାରେ ଏଲଏସ ିବା ବାସ୍ତବ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାକୁ ରନଇ ଚୀନ 

ପକ୍ଷେୁ ବତ୍ତକମାନ କୋୋଉଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ତ୍ଥା ଅସମ୍ଭବ ୋବ ିଗ୍ରହଣୀୟ ନୁରହେଁ। ଏହା ଚୀନେ ଅତ୍ୀତ୍େ ନଜିସ୍ୱ ସ୍ଥିତ୍ ିଅନୁୋୟୀ ନୁରହେଁ। 

ଗଲୱାନ ଉପତ୍ୟକା ସରମତ୍ ଭାେତ୍-ଚୀନ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳେ ସମସ୍ତ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ବାସ୍ତବ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାେ ସ୍ଥତି୍ ିସହତି୍ ଭାେତ୍ୀୟ 

ରସୈନୟମାରନ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍କ ପେଚିତି୍। ରସମାରନ ଅନୟତ୍ର ରେପେ ିକେନ୍ତ,ି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ରସହପିେ ିବାସ୍ତବ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାକୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ 

ପାଳନ କେନ୍ତ।ି ଭାେତ୍ୀୟ ପକ୍ଷ ବାସ୍ତବ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ପାେକେ ିରକୌଣସ ିକାେକୟ କେନିାହେଁାନ୍ତ।ି ବାସ୍ତବରେ, ରକୌଣସ ିଅଘଟଣ ବନିା 

ରସମାରନ େୀଘକ ସମୟ ଧେ ିଏହ ିଅଞ୍ଚଳରେ ପାରରାଲିଂ କେଆିସୁଛନ୍ତ।ି ଭାେତ୍ୀୟ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାୋ ନମିିତ୍ ସମସ୍ତ ଭିତ୍ତଭୂିମ ିସ୍ୱାଭାବକି ଭାବରେ 

ବାସ୍ତବ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାେ ନଜିସ୍ୱ ପାର୍ଶ୍କରେ ଅଛ।ି 

ରମ 2020 ଆେମ୍ଭେୁ ଚୀନ ପକ୍ଷ ଏହ ିଅଞ୍ଚଳରେ ଭାେତ୍େ ସାଧାେଣ ତ୍ଥା ପାେମ୍ପାେକି ପାରରାଲିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟ ିକେୁଛ।ି ଏହା 
ଫଳରେ ଏକ ମହୁେଁାମହୁ ିଁ ପେସି୍ଥିତ୍ ିସଷୃ୍ଟ ିରହାଇଥିଲା ୋହା ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ଚୁକି୍ତନାମା ଏବଂ ରପ୍ରାରଟାକଲ ଅନୁୋୟୀ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କମାଣ୍ଡେଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ 
ସମାଧାନ କୋୋଇଥିଲା। ଭାେତ୍ ଏକପାଖିଆ ଭାବରେ େଥାସ୍ଥିତ୍ ିପେବିତ୍ତକନ କେୁଥିବାେ ୋବକୁି ଆରମ ଗ୍ରହଣ କେୁନାହେଁୁ । ବେଂ ଆରମ 
େଥାସ୍ଥିତ୍ ିବଜାୟ େଖିଥିଲୁ। 

ପେବତ୍ତକୀ ସମୟରେ ରମ ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଚୀନ ପକ୍ଷ ଭାେତ୍-ଚୀନ ସୀମାବତ୍ତକୀ ପଶି୍ଚମ ରକ୍ଷତ୍ରେ ଅନୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ୍ତବ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 
ରେଖାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କେବିାକୁ ରଚଷ୍ଟା କେଥିିଲା। ଏହ ିପ୍ରୟାସ ବଫିଳ କେବିା ପାଇେଁ ଆରମ ସବକୋ ଉପେୁକ୍ତ ଜବାବ ରେଇଛୁା ଏହା ପରେ 
ଉଭୟ ପକ୍ଷ ବାସ୍ତବ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ଉପରେ ଚୀନେ କାେକୟକଳାପେୁ ସଷୃ୍ଟ ିରହାଇଥିବା ପେସି୍ଥିତ୍େି ସମାଧାନ ପାଇେଁ ପ୍ରତ୍ଷି୍ଠିତ୍ କୂଟରନୈତ୍କି 
ଏବଂ ସାମେକି ସ୍ତେରେ ଆରଲାଚନା କେଥିିରଲ। 

ସନିୟିେ କମାଣ୍ଡେମାରନ 6 ଜୁନ 2020 ରେ ରବୈଠକ କେଥିିରଲ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ନକିଟରେ ଉରତ୍ତଜନାପୂର୍ଣ୍କ ପେସିି୍ଥତ୍କୁି େୂେ 
କେବିା ଏବଂ ରସୈନୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାେ କେବିା ପାଇେଁ ଏକ ପ୍ରକ୍ରୟିା ଉପରେ ସହମତ୍ ରହାଇଥିରଲ ୋହା ପାେସ୍ପେକି କାେକୟକଳାପ ସହତି୍ ସମ୍ପକୃ୍ତ 

ଥିଲା। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ବାସ୍ତବ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାକୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପାଳନ କେବିାକୁ ସହମତ୍ ରହାଇଥିରଲ ଏବଂ େଥାସ୍ଥିତ୍ରିେ ପେବିତ୍ତକନ ଆଣିବା 



ପାଇେଁ ରକୌଣସ ିକାେକୟକଳାପ ନକେବିା ପାଇେଁ ସହମତ୍ ରହାଇଥିରଲ। ପେନୁ୍ତ ଚୀନ ପକ୍ଷ ଗଲୱାନ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ୍ତବ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 

ରେଖା ସମବନ୍ଧତି୍ ରହାଇଥିବା ବୁଝାମଣାେୁ ଓହେ ିୋଇ ବାସ୍ତବ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ନକିଟରେ ନମିକାଣ କାେକୟ କେବିାକୁ ରଚଷ୍ଟା କଲା। 
ରେରତ୍ରବରଳ ଏହ ିପ୍ରୟାସକୁ ବଫିଳ କେେିଆିଗଲା, ଚୀନ ରସୈନୟମାରନ 15 ଜୁନ 2020 ରେ ହଂିସାତ୍ମକ କାେକୟ କରଲ ୋହାଫଳରେ 

ଅରନକ ମୃତ୍ାହତ୍ ରହାଇଥିରଲ। 

ଏ ସନ୍ଦଭକରେ ଭାେତ୍େ ରବୈରେଶ୍କି ବୟାପାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଚୀନେ ରବୈରେଶ୍କି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବେ ଶ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟି 17 ଜୁନ 2020 ରେ 
ବାତ୍ତକାଳାପ କେଥିିରଲ ରେଉେଁଥିରେ ଭାେତ୍େ ରବୈରେଶ୍କି ବୟାପାେ ମନ୍ତ୍ରୀ 15 ଜୁନ 2020 େ ଘଟଣା ତ୍ଥା ହଂିସାତ୍ମକ ମୁହେଁାମୁହ ିଁ ସଂଘର୍କ 

ଉପରେ େୃଢ ବରିୋଧ କେଥିିରଲ। ଚୀନ ପକ୍ଷେୁ ଲଗାୋଇଥିବା ଭିତ୍ତହିୀନ ଆରୋପ ଏବଂ ବେଷି୍ଠ କମାଣ୍ଡେଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହାଇଥିବା 

ବୁଝାମଣାେ ଭୁଲ ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ରସ େୃଢ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ କେଥିିରଲ। ରସ ଆହୁେ ିମଧ୍ୟ କହଥିିରଲରେ ଚୀନ ନଜିେ କାେକୟେ 

ପୁନଃମୂଲୟାଙ୍କନ କେବିା ସହତି୍ ସଂରଶ୍ାଧନମୂଳକ ପେରକ୍ଷପ ରନବା ଉଚତି୍। 

ସାମଗି୍ରକ ପେସିି୍ଥତ୍କୁି ୋୟିତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍କ ଢଙ୍ଗରେ ପେଚିାଳନା କେବିା ଏବଂ 6 ଜୁନରେ ରହାଇଥିବା ରସୈନୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାେ ବୁଝାମଣାକୁ କାେକୟକାେୀ 
କେବିା ପାଇେଁ େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସହମତ୍ ରହାଇଥିରଲ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନୟିମତି୍ ରୋଗାରୋଗରେ ଅଛନ୍ତ ିଏବଂ ସାମେକି ତ୍ଥା କୂଟରନୈତ୍କି 
ବୟବସ୍ଥାେ ପ୍ରାେମି୍ଭକ ରବୈଠକ ଉପରେ ଆରଲାଚନା ରହଉଛ।ି 

ଆରମ ଆଶ୍ା କେୁଛୁରେ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ାନ୍ତ ିଏବଂ ସ୍ଥିେତ୍ା ସୁନଶିି୍ଚତ୍ କେବିା ପାଇେଁ ଚୀନ ପକ୍ଷ େୁଇ ରବୈରେଶ୍କି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 
ରହାଇଥିବା ବୁଝାମଣାକୁ ଆନ୍ତେକିତ୍ାେ ସହ ଅନୁସେଣ କେରିବ, ୋହା ଆମେ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକକେ ସାମଗି୍ରକ ବକିାଶ୍ ପାଇେଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜେୁେୀ 
ଅରଟ।” 

ନୂଆେଲି୍ଲୀ 
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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. 


