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ଜ2ି0 ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବ ୈଠକ ଅ ସରବର ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ର କାଉନସଲିର ତଥା ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ 
ମାନୟ ର ଶ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟିଙ୍କ ସହ ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ ୈଠକ 
ଜୁଲାଇ 07, 2022 
 
ଇବଡାବନସଆିର  ାଲିଠାବର ଅନୁଷ୍ଠତି ଜ2ି0 ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବ ୈଠକ ଅ ସରବର 07 ଜୁଲାଇ 2022 ବର ଭାରତର ବ ୈବେଶକି 
 ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ର କାଉନସଲିର ତଥା ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟ ର ଶ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟିଙୁ୍କ ବଭଟଛିନ୍ତ।ି 
 
2. ଲୋଖର ପ ୂବାଞ୍ଚଳବର  ାସ୍ତ କି ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ବରଖା ନକିଟବର  ାକ ିସମସ୍ତ ସମସୟାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭାରତର ବ ୈବେଶକି 
 ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୱାନ ବେଇଥିବଲ। କଛି ି  ିାେୀୟ ଅଞ୍ଚଳବର ବହାଇଥି ା ବସୈନୟ ପ୍ରତୟାହାରକୁ ଉବେଖ କର ିବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ 
ସୀମାଞ୍ଚଳବର ଶାନ୍ତ ିଓ ସ୍ଥରିତା ବେରାଇ ଆଣ ିା ପାଇଁ ଅ ଶଷି୍ଟ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବସୈନୟ ପ୍ରତୟାହାରକୁ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ବ କର ିା ପାଇଁ ଗତ ି ଜାୟ 
ରଖି ା ଆ ଶୟକ ବ ାଲି ବୋହରାଇଥିବଲ। ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ଚୁକି୍ତନାମା ଓ ବପ୍ରାବଟାକଲଗୁଡକୁି ଏ ଂ େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ପୂ ବରୁ  ାର୍ତ୍ବାଳାପ 
ସମୟବର ବହାଇଥି ା  ୁଝାମଣାକୁ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ବରୂବପ ପାଳନ କର ିାର ଗରୁୁତ୍ୱକୁ ବସ ବୋହରାଇଥିବଲ। ଏହ ିପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀ 

ବଜାର ବେଇ କହଥିିବଲ ବେ େୁଇ େଳର ସାମରକି ଓ କୂଟବନୈତକି ଅଧିକାରୀମାବନ ନୟିମିତ ବୋଗାବୋଗ ଜାର ିରଖି ା ଉଚତି ଏ ଂ 
 ରଷି୍ଠ କମାଡରମାନଙ୍କ ବ ୈଠକକୁ ଶୀଘ୍ର ଆବୟାଜନ କର ିାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରଥିିବଲ। ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋହରାଇଥିବଲ 
ବେ ପାରସ୍ପରକି ସମ୍ମାନ, ପାରସ୍ପରକି ସବମୱେନଶୀଳତା ଏ ଂ ପାରସ୍ପରକି ସ୍ୱାଥବକୁ ପାଳନ କର ିଭାରତ-ଚୀନ ମଧ୍ୟବର ସମ୍ପକବ ସବ ବାର୍ତ୍ମ 
ଭା ବର ରକ୍ଷା କରାୋଇପାର ି। 
 
3. ମାର୍ଚ୍ବ 2022 ବର େେିୀବର ମାନୟ ର ଶ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକୁ ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମବନ ପକାଇଥିବଲ ଏ ଂ 
ବସବତବ ବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତୟା ର୍ତ୍ବନ ସବମତ ଆବଲାଚନା ବହାଇଥି ା ବକବତକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅଗ୍ରଗତରି ସମୀକ୍ଷା 
କରଥିିବଲ। ଏହ ିପ୍ରକ୍ରୟିାକୁ ତ୍ୱରାନିୱତ କର ିା ଏ ଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତୟା ର୍ତ୍ବନକୁ ସୁଗମ କର ିା ପାଇଁ ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଗୁରୁତ୍ୱାବରାପ କରଥିିବଲ। 
 
4. େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ ଆଞ୍ଚଳକି ଓ ଆନ୍ତଜବାତକି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପବର ମଧ୍ୟ ମତ  ନିମିୟ କରଥିିବଲ। ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟ ର ଶ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟି 
ଚଳତି  ର୍ବ ଚୀନର ବ୍ରକି୍ସ ସଭାପତତି୍ୱ ସମୟବର ଭାରତର ସମଥବନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରଥିିବଲ ଏ ଂ ଭାରତର ଆଗାମୀ ଜ2ି0 ଓ ଏସସଓି 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ପାଇଁ ଚୀନର ସମଥବନ ନମିବନ୍ତ ପ୍ରତଶିତୃ ିବେଇଥିବଲ। ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଗାବୋଗବର ରହ ିାକୁ ରାଜ ିବହାଇଥିବଲ। 
 
 ାଲି 
ଜୁଲାଇ 07, 2022 

 

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. 


