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ਜੀ-20 ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੀਨ ਦੇ 

ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 
07 ਜੁਲਾਈ, 2022 

 

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ (ਈਏਐਮ) ਨੇ 07 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 

ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਟ ਕਂੌਸਲਰ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਹਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। 

 

2. ਈਏਐਮ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਏਸੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਮੱੁਦਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਤਂੋ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 

ਕੁੱਝ ਖਰਾਬ ਮਹੌਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥਨ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ 

ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਨ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਗਤੀ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਦੁਹਰਾਇਆ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਈਲੇਟਰਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੰੂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ 

ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨੰੂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ 

ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਨਿਯਮਤ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ 

ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ, ਆਪਸੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤਂੋ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

3. ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰਚ, 2022 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਹਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਸ ਸਮਂੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਕੱੁਝ ਪ੍ਰਮੱੁਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। 

ਈ.ਏ.ਐਮ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੰੂ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 

ਉੱਤੇ ਜੋ਼ਰ ਦਿੱਤਾ। 

 

4. ਦੋਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ 

ਮਹਾਮਹਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਚੇਅਰਸ਼ਿਪ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਜੀ-20 ਅਤੇ ਐੱਸਸੀਓ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਲਈ ਚੀਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 

ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। 

 

ਬਾਲੀ 

ਜਲੁਾਈ 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. 

 


