Disengagement at Patrolling Point 17A
August 06, 2021

17ఏ గస్తీ పాయ ింట్ వద్ద బలగాల ఉపసింహరణ
ఆగస్ట్ 06, 2021

1. ఈ వారింలో ఇద వరకే తెల యజేస న వ ధింగా, 2021 జూలై 31న తూర్పు లద్దాఖ్లోన చుషుల్
మోల్డో భేటీ పాయ ింట్ వద్ద భారత్ మర యు చైనా కోర్ కమాిండర్ల మధ్య 12వ వ డత
చర్చలు జర గాయ .
2.

భారత్-చైనా సర హద్దుకు

కింట్రోల్

(ఎల్ఏసీ)

వెింబడ

చెింద న పశ్చ మ
మ గతా

సెక్టార్లోన

ప్రాింతాల

నుించ

లైన్

బలగాల

ఆఫ్

యాక్చువల్

ఉపసింహరణకు

సింబింధ ించ న

తీర్మానింపై ఇరు పక్షాలు సుస్పష్టింగా అలాగే కూలింకషింగా తమ
పించుకున్నాయ . ఈ సమావేశిం ఫల తిం ఆధారింగా, గోగ్రా ప్రాింతిం
ఉపసింహర ించేిందుకు ఇరు పక్షాలు అింగీకర ించాయ . గతేడాద

మే నెల నుించ

అభ ప్రాయాలను
నుించ
బలగాలను
ఈ ప్రాింతింలోన

బలగాల మధ్య బాహాబాహీ పర స్థ తులు నెలకొన్నాయ .
3. ఒప్పిందాన్న

అనుసర ించ , ఈ ప్రాింతింలో వ డతల వారీగా, సమన్వయింతో కూడ న మర యు

ధ్రువీకర ించబడ న వ ధింగా బలగాల మోహర ింపును ఇరు పక్షాలు న ల ప వేశాయ . బలగాల ఉపసింహరణ
ప్రక్ర యను రెిండు రోజుల పాటు, అింటే 2021 ఆగస్ట్ 4, 5 తేదీల్లో చేపట్టారు. ఇరు
పక్షాలకు చెింద న బలగాలు ఇప్పుడు తమ తమ శాశ్వత స్థావరాల్లో ఉన్నాయ .
4. ఈ ప్రాింతింలో ఇరు పక్షాలు ఏర్పాటు చేస న తాత్కాల క న ర్మాణాలు మర యు ఇతర
సింబింధ త మౌల క సదుపాయాలు అన్న ింట నీ కూల్చ వేశారు అలాగే దీన్న
పరస్పరిం
ధ్రువీకర ించుకున్నారు. ఘర్షణ చోటు చేసుకోవడాన క ముిందు సమయింలో ఉన్న వ ధింగా ఈ
ప్రాింతింలోన భూభాగాన్న ఇరు పక్షాలు పునరుద్ధర ించాయ .
5.

ఈ

ప్రాింతింలోన

ఎల్ఏసీన

ఇరు

పక్షాలు

న శ తింగా

పర శీల ించడిం

అలాగే

దాన్న

గౌరవ ించేిందుకు ఈ ఒప్పిందిం భరోసా కల్ప స్తోింద . దీన వల్ల యథాతథ పర స్థ త లో ఎలాింట
ఏకపక్ష మార్పులకు తావుిండదు.
6.

ఈ

చర్యలతో

సింబింధ ించ న

ఇరు

సమస్య

పక్షాలు

బాహాబాహీక

పర ష్కారమైింద .

పశ్చ మ

దగన

మరో

సున్న తమైన

సెక్టార్లో

ఎల్ఏసీ

ప్రాింతాన క

వెింబడ

ప్రాింతాల వ షయింలో కూడా చర్చలను ముిందుకు తీసుకెళ్లాడాన క
అలాగే
పర ష్కర ించుకోవడాన క ఇరు పక్షాలు తమ న బద్ధతను వ్యక్తిం చేశాయ .

మ గతా

సమస్యలను

7. దేశ సార్వభౌమత్వాన క భరోసా ఇవ్వడిం అలాగే పశ్చ మ సెక్టార్లోన ఎల్ఏసీ వెింబడ
శాింత
మర యు ప్రశాింతతలను పర రక్ష ించేిందుకు ఇిండో ట బెటన్
(ఐటీబీపీ)తో పాటు భారతీయ ఆర్మీ పూర్త గా కట్టుబడ ఉింద .
న్యూఢ ల్లీ
ఆగస్ట్ 06, 2021

బోర్డర్

పోలీస్

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.

