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પેટ્રોલ િંગ પોઈન્ટ્ 17A પરથી પાછા ખસ્યા
ઓગસ્ટ 06, 2021
1.

આ સપ્તાહે અગાઉ જણાવ્યું તે પ્રમાણે ભારત અને ચીનના કોર્પસસ કમાન્ડરો વચ્ચે 31 જય લાઈ 2021ના રોજ પૂવસ
લદાખમાું ચયશયલ મોલ્ડો મમમટું ગ પોઈન્ટ પર વાતચીતનો બારમો રાઉન્ડ ્ોજા્ો હતો.
2. બુંને પક્ષોએ ભારત-ચીન સરહદી મવસ્તારના વેસ્ટનસ સેક્ટરમાું વાસ્તમવક મન્ુંત્રણ રેખા પર પાછા ખસી

જવાને લગતા બાકીના મયદ્દાઓના ઉકે લ માટે મવચારોનયું મનખાલસ અને ઉુંડાણપૂવસક આદાનપ્રદાન ક્યું હતયું. આ
બેઠકના પમરણામ તરીકે બુંને પક્ષો ગોગરા ક્ષેત્રમાું પાછળ ખસવા સહમત થ્ા હતા. ગ્ા વર્સના મે મમહનાથી
આ મવસ્તારમાું બુંને પક્ષના સૈમનકો એક બીજાની સામે ગોઠવા્ા છે .
3. સહમમત મયજબ બુંને પક્ષોએ આ મવસ્તારમાું તબક્કાવાર, સુંકમલત અને વેમરફાઈડ રીતે ફોરવડસ મડર્પલો્મેન્ટ

અટકાવી દીધયું છે . પાછળ ખસવાની આ પ્રમિ્ા 4 અને 5 ઓગસ્ટ 2021ના રોજ કરવામાું આવી હતી. બુંને
પક્ષના સૈમનકો હવે પોતપોતાના કા્મી બેઝ પર છે .
4. તમામ કામચલાઉ સ્ટર ક્ચર અને બીજયું સુંલગ્ન માળખયું, જે આ મવસ્તારમાું બુંને પક્ષ દ્વારા સ્થાપવામાું આવ્યું

હતયું તે નષ્ટ કરવામાું આવ્યું છે અને તેની પરસ્પર ચકાસણી થઈ છે . બુંને પક્ષોએ આ મવસ્તારમાું જમીનનયું
સ્વરૂપ પહેલાું જેવયું જ કરી દીધયું છે જે મવવાદ અગાઉના સમ્માું હતયું.
5. આ સહમમત એ બાબત સયમનમિત કરે છે કે આ મવસ્તારમાું એલએસીનયું ચયસ્ત રીતે પાલન થશે અને બુંને

પક્ષો દ્વારા તેનયું સન્માન કરવામાું આવશે, તથા ્થાવત મસ્થમતમાું કોઈ ફે રફાર કરવામાું નહીું આવે.
6. આ સાથે આ મવવાદની વધય એક સુંવેદનશીલ બાબતનો ઉકે લ આવ્ો છે . બુંને પક્ષોએ વાતચીત આગળ

વધારવા અને વેસ્ટનસ સેક્ટરમાું એલએસી પર બાકીના મયદ્દાઓના હલ માટે પ્રમતબદ્ધતા વ્ક્ત કરી છે .
7. ભારતી્ સેના અને આઇટીબીપી રાષ્ટર ના સાવસભૌમત્વના રક્ષણ માટે તથા વેસ્ટનસ સેક્ટરમાું એલએસી પર

શાુંમત અને મસ્થરતા જાળવી રાખવા માટે પ્રમતબદ્ધ છે .
નવી લિલ્હી
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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.

