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1. ਬਜਵੇਂ ਬਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪਬਹਲ ਾਂ ਦੱਬਸਆ ਬਗਆ ਸੀ, ਭ ਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਿੋਰ ਿਮ ਾਂਿਰ ਾਂ ਬਵਚ ਲੇ 12ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲ ਤ 31
ਜੁਲ ਈ, 2021 ਨੂ ਿੰ ਪੂਰ ੀ ਲੱਦ ਖ ਦੇ ਚੁਸ਼ੁਲ ਮੋਲਿੋ ਮੀਬਟਿੰਗ ਪੁਆਇਿੰਟ 'ਤੇ ਹੋਈ।
2. ਭ ਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਾਂ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਬਵੱਚ ਅਸਲ ਿਿੰਟਰੋਲ ਰੇਖ ਉੱਤੇ ਬਿਸਇਿੰਗੇਜਮੈਂਟ ਨ ਲ ਸ ਿੰਧਤ ਿੀ ਮੁੱਬਦਆਾਂ ਦੇ
ਹੱਲ ਰੇ ਦੋਵ ਾਂ ਪੱਖ ਾਂ ਬਵਚ ਲੇ ਖੁੱਲ ਅਤੇ ਿੂ ਿੰਘ ਬਵਚ ਰ ਵਟ ਾਂਦਰ ਹੋਇਆ. ੈਠਿ ਦੇ ਬਸੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਗੋਗਰ ਖੇਤਰ ਬਵੱਚ
ਬਿਸਇਿੰਗੇਜਮੈਂਟ ਿਰਨ 'ਤੇ ਸਬਹਮਤ ਹੋਏV ਇਸ ਖੇਤਰ ਬਵੱਚ ਫੌਜ ਾਂ ਬਪਛਲੇ ਸ ਲ ਮਈ ਤੋਂ ਆਹਮੋ-ਸ ਹਮਣੇ ਦੀ ਸਬਿਤੀ ਬਵੱਚ ਹਨ।
3. ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁ ਸ ਰ ਦੋਵ ਾਂ ਪੱਖ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਬਵੱਚ ਪੜ ਅਵ ਰ, ਤ ਲਮੇਲ ਨ ਲ ਅਤੇ ਤਸਦੀਿਸ਼ੁਦ ਤਰੀਿੇ ਨ ਲ ਅਗ ਾਂਹ
ਤ ਇਨ ਤੀ ਿੰਦ ਿਰ ਬਦੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਸਇਿੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਪਰਬਿਬਰਆ ਦੋ ਬਦਨ ਯ ਨੀ 4 ਅਤੇ 5 ਅਗਸਤ 2021, ਨੂ ਿੰ ਿੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਵ ਾਂ
ਪੱਖ ਾਂ ਦੀਆਾਂ ਫੌਜ ਾਂ ਹੁਣ ਆਪੋ -ਆਪਣੇ ਸਿ ਈ ਬਠਿ ਬਣਆਾਂ 'ਤੇ ਹਨ।
4. ਦੋਵ ਾਂ ਪ ਬਸਆਾਂ ਦੁ ਆਰ ਖੇਤਰ ਬਵੱਚ ਉਸ ਰੇ ਗਏ ਸ ਰੇ ਅਸਿ ਈ ਢ ਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਹਯੋਗੀ ੁਬਨਆਦੀ ਢ ਾਂਬਚਆਾਂ ਨੂ ਿੰ ਖਤਮ ਿਰ
ਬਦੱਤ ਬਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਦੀਿ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੈਂ ਿਫ ਰਮ ਨੂ ਿੰ ਦੋਵ ਾਂ ਪ ਬਸਆਾਂ ਦੁ ਆਰ ਗਤੀਰੋਧ
ਤੋਂ ਪਬਹਲ ਾਂ ਵ ਲੀ ਸਬਿਤੀ ਮੁਤ ਿ ਿਰ ਬਦੱਤ ਬਗਆ ਹੈ।
5. ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨ ਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਬਵੱਚ ਦੋਵ ਾਂ ਪ ਬਸਆਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਿਿੰਟਰੋਲ ਰੇਖ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨ ਲ ਪ ਲਣ ਅਤੇ ਸਬਤਿ ਰ
ਯਿੀਨੀ ਹੋ ਸਿੇਗ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹ ਲ ਤ ਬਵੱਚ ਿੋਈ ਇੱਿਪ ਸੜ ਤ ਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਿੇਗੀ।
6. ਇਸ ਦੇ ਨ ਲ ਹੀ ਟ ਿਰੇ ਦ ਇੱਿ ਹੋਰ ਸਿੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦ ਹੱਲ ਹੋ ਬਗਆ ਹੈ. ਦੋਵ ਾਂ ਪੱਖ ਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਬਵੱਚ ਅਸਲ ਿਿੰਟਰੋਲ
ਰੇਖ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਤ ਨੂ ਿੰ ਅੱਗੇ ਬਲਜ ਣ ਅਤੇ ਿੀ ਮੁੱਬਦਆਾਂ ਨੂ ਿੰ ਸੁਲਝ ਉਣ ਪਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨ ੱਧਤ ਪਰਗਟ ਿੀਤੀ ਹੈ।
7. ਭ ਰਤੀ ਫੌਜ ITBP ਦੇ ਸਬਹਯੋਗ ਨ ਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਭੂਸੱਤ ਨੂ ਿੰ ਯਿੀਨੀ ਣ ਉਣ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਬਵੱਚ ਅਸਲ ਿਿੰਟਰੋਲ ਰੇਖ
ਉੱਤੇ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ ਾਂਤੀ ਣ ਈ ਰੱਖਣ ਪਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਾਂ ਵਚਨ ੱਧ ਹੈ।
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