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10 ਸਤੰਿਰ, 2020 

 
ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਿਰੋਿ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲਰ / ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ 

ਸ਼ਰੀ ਿੈਂਗ ਯੀ ਨੇ 10, ਸਤੰਿਰ 2020 ਨੰੂ ਮਾਸਕੋ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। 
 

ਸਾਰ ੇਮੰਤਰੀਆ ਂ ਨੇ ਆਪ੍ਸੀ ਸਮਝਦਾਰੀ, ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਦੇ ਜਜ਼ਿ ੇਨਾਲ ਰੂਸ-ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦੀ ਵਤਕੋਣੀ ਭਾਈਿਾਲੀ ਅਤੇ 

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮਹੱਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਵਦਆ ਂਉੱਤ ੇਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀਆ ਂਨੇ ਵਕਹਾ  ਵਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਾਂਤੀ 

ਅਤੇ ਸਵਿਰਤਾ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਤੰਨਾ ਂਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਾਈਿਾਲੀ ਮੱਦਦਗਾਰ ਹੈ।    
 

 23 ਜੂਨ. 2020 ਨੰੂ ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਵਜੱਤ ਦੀ 75ਿੀਂ ਿਰੇਗੰਢ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਾਪ੍ਨਾ ਦੇ ਮੌਕ ੇ

'ਤੇ ਹੋਈ ਆਪ੍ਣੀ ਿੀਡੀਓ-ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਮੰਤਰੀਆ ਂ ਨੇ ਸਮਾਿੇਸ਼ੀ ਿਹੁਪ੍ੱਖਿਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ੍ਣਾ ਸਮਰਿਨ ਅਤੇ  

ਸਰਿ-ਵਿਆਪ੍ਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਦੇ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ੍ਣਾ ਸਵਤਕਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ। 
 

ਮੰਤਰੀਆ ਂਨੇ RIC ਫ੍ਰ ੇਮਿਰਕ ਹੇਠ ਹੋਇਆਂ ਸਾਂਝੀਆ ਂਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਵਹਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਵਜਨ੍ਾਂ ਵਿਚ ਅਗਸਤ, 

2019 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ਿਾਨੀ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਵਦਆ ਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਦੂਜੇ RIC -DG ਪੱ੍ਧਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰੇ, ਸਤੰਿਰ, 2019 

ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਿਾਨੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ 17ਿਾਂ RIC ਅਕਾਦਵਮਕ ਿਟਾਂਦਰਾ ਸੰਮੇਲਨ, ਅਕਤੂਿਰ,  2019 ਵਿਚ ਰੂਸ ਿੱਲੋਂ  

ਕਰਾਇਆ ਵਗਆ RIC ਯੰਗ ਵਡਪ੍ਲੋਮੈਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ 8, ਸਤੰਿਰ 2020 ਨੰੂ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫ੍ਾਈ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਵਗਆਨ 

ਸੇਿਾਿਾ ਂਦੀ ਪ੍ਵਹਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਿੈਠਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆ ਂਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਵਹਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਵਕ ਿਧੀਆ ਵਿਵਗਆਨਕ 

ਅਤੇ ਉਦਯੋਵਗਕ ਸਮਰੱਿਾ ਿਾਲੇ ਵਤੰਨੋਂ  ਦੇਸ਼ COVID  -19 ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਿਪੂ੍ਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੰੂ RIC ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪ੍ਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ 

ਦੌਰਾਨ ਆਯੋਵਜਤ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੀਵਟੰਗਾਂ / ਕਾਨਫ੍ਰੰਸਾਂ ਲਈ ਧੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ। ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਵਧਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 

RIC ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੰੂ ਸੌਂਪ੍ੀ। 

 

ਨਿੀਂ ਵਦਲੀ 

10 ਸਤੰਿਰ, 2020 

 

 

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. 


