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జీ20 విదేశాాంగ మాంత్రుల సమావేశాం సాందర్భాంగా 
చైనా స్టేట్ కౌన్సిలర్ మరియు విదేశాాంగ 

మాంత్రి గౌరవనీయ శ్రీ వాాంగ్ యీతో విదేశీ 

వ్యవహారాల మాంత్రి భేటీ 
జూలై 07, 2022 
 

1. జీ20 విదేశాాంగ మాంత్రుల సమావేశాం సాందర్భాంగా 2022 జూలై 07న 
ఇాండోనేషియాలోని బాలిలో చైనా స్టేట్ కౌన్సిలర్ మరియు విదేశాాంగ 

మాంత్రి గౌరవనీయ శ్రీ వాాంగ్ యీతో విదేశీ వ్యవహారాల మాంత్రి (ఈఏఎాం) 
భేటీ అయ్యారు. 
 
2. తూర్పు లద్దాఖ్ లో లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కాంట్రోల్ (ఎల్ఏసీ) వ ాంబడి 
అపరిష్కృతాంగా ఉన్న సమస్యలన్నిాంటినీ త్వరగా పరిష్కరిాంచుకోవడానికి 

ఈఏఎాం పిలుపునిచ్చారు. కొన్ని ఘర్షణాత్మక ప్రాాంతాల్లో బలగాల 

ఉపసాంహరణను గుర్తుచేస్తూ, సరిహద్దు ప్రాాంతాల్లో శాాంతి మరియు 

ప్రశాాంతతలను తిరిగి పునరుద్ధరిాంచడానికి మిగిలిన అన్ని ప్రాాంతాల నుాండి 

కూడా బలగాలను పూర్తిగా ఉపసాంహరిాంచుకోవడాన్ని వేగవాంతాం చేయాల్సిన 

అవసరాం ఉాందని ఈఏఎాం పునరుద్ఘాటిాంచారు. ద్వైపాక్షిక ఒప్పాందాలు మరియు 

ప్రోటోకాల్స్ కు అలాగే గతాంలో జరిగిన సాంభాషణల సాందర్భాంగా ఇరువురు 

మాంత్రుల మధ్య కుదిరిన అవగాహనకు పూర్తిగా కట్టుబడి ఉాండటాం యొక్క 

ప్రాధాన్యతను ఆయన నొక్కిచ ప్పారు. ఈ నేపథ్యాంలో, ఇరు పక్షాలకు 
చ ాందిన మిలిటరీ మరియు దౌత్య అధికారులు క్రమాం తప్పకుాండా 
సాంప్రదిాంపులను కొనసాగిాంచాలని ఇరువురు మాంత్రులు ధృవీకరిాంచారు అలాగే తదుపరి 
విడత సీనియర్ కమాాండర్ల సమావేశాన్ని సాధ్యమైనాంత త్వరలోనే 

నిర్వహిాంచేాందుకు ఎదురుచూస్తున్నట్లు ఉద్ఘాటిాంచారు. పరస్పర గౌరవాం, 
పరస్పర సున్నితత్వాం మరియు పరస్పర ఆసక్తులు అనే మూడు పరస్పర అాంశాలను 

గమనిాంచడాం ద్వారా భారత్-చైనా సాంబాంధాలు ఉత్తమాంగా ముాందుక ళ్తాయని 

ఈఏఎాం పునరుద్ఘాటిాంచారు. 
 



3. 2022 మార్చిలో ఢిల్లీలో గౌరవనీయ శ్రీ వాాంగ్ యీతో తన సమావేశాన్ని 

ఈఏఎాం గుర్తుచేసుకున్నారు అలాగే విద్యార్థులు తిరిగి వ ళ్లడాంతో సహా 

అప్పుడు చర్చిాంచిన కొన్ని అాంశాల్లో పురోగతిని సమీక్షిాంచారు. 
సాధ్యమైనాంత త్వరగా విద్యార్థులు తిరిగి వ ళ్లే ప్రక్రియను వేగవాంతాం 

చేయడాం అలాగే సులభతరాం చేయాల్సిన అవసరాన్ని ఈఏఎాం నొక్కిచ ప్పారు. 
 
4. ఇతర ప్రాాంతీయ మరియు ప్రపాంచ పరిణామాలపై కూడా ఇరువురు మాంత్రులు తమ 

అభిప్రాయాలను పాంచుకున్నారు. ఈ ఏడాది బ్రిక్స్ కూటమికి చైనా అధ్యక్ష 

బాధ్యతల సాందర్భాంగా భారత్ అాందిాంచిన మద్దతును విదేశాాంగ మాంత్రి 

గౌరవనీయ శ్రీ వాాంగ్ యీ కొనియాడారు అలాగే భారత్ యొక్క రాబోయే జీ20 
మరియు ఎస్ సీఓ అధ్యక్షతకు సాంబాంధిాంచి చైనా సాంపూర్ణాంగా 

మద్దతిస్తుాందని హామీనిచ్చారు. ఎప్పటికప్పుడు సన్నిహితాంగా 
మ లిగేాందుకు వారు అాంగీకరిాంచారు. 
 
బాలి 
జూలై 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. 
 


