
Disengagement at Patrolling Point 17A 
August 06, 2021  

ପାଟ୍ରାଲ ିଂ ପଏଣ୍ଟ 17A ଠାଟ୍େ ଟ୍ ୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାେ 

ଅଗଷ୍ଟ 06, 0001 

1. ପୂର୍ବେୁ ଟ୍େପେ   ଚୂ ତ୍ କୋୋଇଥିଲା, ଭାେତ୍-ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟଟ୍େ ଦ୍ୱାଦଶ ପେବୟାୟ କପବସ୍ କମାଣ୍ଡେସ୍ତେୀୟ ଟ୍ର୍ୈଠକ 31 ଜୁଲାଇ 0001 
ଟ୍େ ପରୂ୍ବ ଲଦାଖେ ଚୁ ଲୁ ଟ୍ମାଲଟ୍ ା ମ ଟ ିଂ ପଏଣ୍ଟଠାଟ୍େ ଅନୁ୍ଷ୍ଠ ତ୍ ଟ୍ହାଇଥିଲା। 

0. ଭାେତ୍-ଚୀନ୍  ୀମାଞ୍ଚଳେ ପଶ୍ଚ ମ ଟ୍ କଟେଟ୍େ ର୍ାସ୍ତର୍ କ ନ୍ ୟନ୍ତ୍ରଣ ଟ୍େଖା ନ୍ କଟଟ୍େ ଟ୍ ୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାେ  ହ ଜ  ତ୍ ର୍ାକ  ର୍ ର୍ାଦେ 

 ମାଧାନ୍କୁ ଟ୍ନ୍ଇ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଟ୍ଖାଲା ଏର୍ିଂ ଗଭୀେ ଭାଟ୍ର୍ ମତ୍ ର୍ ନ୍ ମୟ କେ ଥିଟ୍ଲ। ଏହ  ଟ୍ର୍ୈଠକେ ଫଳାଫଳ ଅନୁ୍ୋୟୀ ଟ୍ଗାଗ୍ରା 
ଅଞ୍ଚଳଟ୍େ ଟ୍ ୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାେ ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ  ହମତ୍ ଟ୍ହାଇଥିଟ୍ଲ। ଗତ୍ ର୍ର୍ବ ମଇ ମା ଠାେୁ ଏହ  ଅଞ୍ଚଳଟ୍େ ଟ୍ ୈନ୍ୟମାଟ୍ନ୍ ମୁହାଁମହୁ ିଁ 
ପେ ସ୍ଥ ତ୍ ଟ୍େ ଅଛନ୍ତ । 

3. ଏହ  ଚୁକ୍ତ ନ୍ାମା ଅନୁ୍ୋୟୀ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପେବୟାୟକ୍ରଟ୍ମ,  ମନ୍ ିତ୍ ଏର୍ିଂ ପ୍ରାମାଣ କ ପ୍ରକ୍ର ୟାଟ୍େ ଏହ  ଟ୍କ୍ଷତ୍ରଟ୍େ ଟ୍ ୈନ୍ୟ ମୁତ୍ୟନ୍ ର୍ନ୍ଦ 

କେ ଛନ୍ତ । ଦୁଇ ଦ ନ୍ ମଧ୍ୟଟ୍େ ଅର୍ବାତ୍ 04 ଓ 05 ଅଗଷ୍ଟ 0001 ଟ୍େ ଟ୍ ୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାେ ପ୍ରକ୍ର ୟା  ମୂ୍ପର୍ଣ୍ବ କୋୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ପକ୍ଷେ 
ଟ୍ ୈନ୍ୟମାଟ୍ନ୍ ର୍ର୍ତ୍ବମାନ୍ ନ୍ ଜ ନ୍ ଜ ସ୍ଥାୟୀ ଟ୍ର୍ସ୍ ଟ୍େ ଅଛନ୍ତ । 

4. ଏହ  ଅଞ୍ଚଳଟ୍େ ନ୍ ମିତ୍  ମସ୍ତ ଅସ୍ଥାୟୀ ଢାଞ୍ଚା ଏର୍ିଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁ୍ ଙ୍ଗ କ ଭ ର୍ତ୍ ଭୂମ କୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନ୍ଷ୍ଟ କେ ଛନ୍ତ  ଏର୍ିଂ ଏହାେ ୋଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ 

କେ ଛନ୍ତ । ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏହ  ଅଞ୍ଚଳେ ଜମ କୁ ମୁହାଁମହୁ ିଁ ପେ ସ୍ଥ ତ୍  ଟ୍ହର୍ାେ ପୂର୍ବର୍ସ୍ଥାକୁ ଟ୍ଫୋଇ ଆଣ ଛନ୍ତ । 

5. ଏହ  ଚୁକ୍ତ ନ୍ାମା ଅନୁ୍ୋୟୀ ଏହା  ୁନ୍ ଶ୍ଚ ତ୍ କୋେ ର୍ ଟ୍େ ଏହ  ଟ୍କ୍ଷତ୍ରଟ୍େ ର୍ାସ୍ତର୍ କ ନ୍ ୟନ୍ତ୍ରଣ ଟ୍େଖା ଉପଟ୍େ ଉଭୟ ପକ୍ଷ କ ା ନ୍ଜେ 
େଖିଟ୍ର୍ ଏର୍ିଂ ଏହାେ  ମ୍ମାନ୍ କେ ଟ୍ର୍ ଏର୍ିଂ େର୍ାସ୍ଥ ତ୍ ଟ୍େ ଟ୍କୌଣ   ଏକପାଖିଆ ପେ ର୍ର୍ତ୍ବନ୍ କେ ଟ୍ର୍ ନ୍ାହିଁ। 

6. ଏଥି  ହ ତ୍ ମହୁଁାମୁହ ିଁ ଟ୍ହର୍ାେ ଏକ  ଟ୍ମଦିନ୍ଶୀଳ ଟ୍କ୍ଷତ୍ରଟ୍େ  ମାଧାନ୍ ଟ୍ହାଇଛ । ଆଟ୍ଲାଚନ୍ାକୁ ଆଗକୁ ର୍ଢାଇର୍ାକୁ ଏର୍ିଂ ପଶ୍ଚ ମ 
ଟ୍ କଟେେ ର୍ାସ୍ତର୍ କ ନ୍ ୟନ୍ତ୍ରଣ ଟ୍େଖା ନ୍ କଟଟ୍େ ର୍ାକ   ମ ୟାେ  ମାଧାନ୍ କେ ର୍ାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ ର୍ଦ୍ଧତ୍ା ପ୍ରକାଶ କେ ଛନ୍ତ । 

7. ଆଇଟ ର୍ ପ   ଟ୍ମତ୍ ଭାେତ୍ୀୟ ଟ୍ ନ୍ା ଟ୍ଦଶେ  ାର୍ବଟ୍ଭୌମତ୍ୱକୁ  ନୁ୍ ଶ୍ଚ ତ୍ କେ ର୍ା ଏର୍ିଂ ପଶ୍ଚ ମ ଟ୍ କଟେଟ୍େ ର୍ାସ୍ତର୍ କ ନ୍ ୟନ୍ତ୍ରଣ ଟ୍େଖା 
ନ୍ କଟଟ୍େ ଶାନ୍ତ  ଏର୍ିଂ ସ୍ଥ େତ୍ା ର୍ଜାୟ େଖିର୍ା ପାଇଁ  ମୂ୍ପର୍ଣ୍ବ ପ୍ରତ୍ ର୍ଦ୍ଧ। 

ନୂ୍ଆଦ ଲ୍ଲୀ 

ଅଗଷ୍ଟ 06, 0001 

 

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. 


