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21 മത് ഇന്ത്യ – റഷ്യ വാർഷ്ിക ഉച്ചകകാടി  

ഡിസംബർ 06, 2021 

 

1 . പ്രധാനമപ്ന്ത്ി പ്രീ നകേപ്ര കമാദിയുമായുള്ള 21-മത് ഇന്ത്യ-റഷ്യ വാർഷ്ിക 
ഉച്ചകകാടിക്കായി 2021 ഡിസംബർ 06-ന് റഷ്യൻ ഫെഡകറഷ്ന്ഫറ പ്രസിഡന്് 
വ്ളാഡിമിർ രുടിൻ നയൂഡൽഹിയിൽ ഔകദയാഗിക സരർരനം നടത്തി. 

 

2.പ്രസിഡൻ് രുടിഫനാപ്പം ഉന്നതതല പ്രതിനിധി സംഘവും രഫെടുത്തു. 
പ്രധാനമപ്ന്ത്ി കമാദിയും പ്രസിഡന്് രുടിനും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ 
ഊഷ്മളവും സൗഹൃദരേവുമായ അന്ത്േീക്ഷത്തിലാണ് നടന്നത്. ഫകാവിഡ് 
രകർച്ചവയാധി ഉയർത്തുന്ന ഫവലലുവിളികൾക്കിടയിലും ഇേു ോജ്യങ്ങളും 
തമ്മിലുള്ള ‘പ്രകതയക വികരഷ്ധികാേ നയതപ്ന്ത് രൊളിത്തത്തിഫെ’ സുസ്ഥിേമായ 
രുകോഗതിയിൽ ഇേു കനതാക്കളും സംതൃപ്തി കേഖഫപ്പടുത്തി.വികദര, പ്രതികോധ 
മപ്ന്ത്ിമാേുഫട 2+2 ഡയകലാഗിന്ഫറ ആദയ മീറ്ിംഗും 2021 ഡിസംബർ  6 ന്  നയൂ 
ഡൽഹിയിൽ  നടന്ന ഇന്റർ ഗവൺഫമന്റൽ കമ്മീഷ്ൻ  ഓൺ  മിലിട്ടറി & മിലിട്ടറി 
ഫടക്ക്നിക്കൽ  കകാർപ്പകറഷ്ന്ഫറ  കയാഗവും അവർ സവാഗതം ഫചയ്തു. 

 

3. കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക സഹകേണത്തിന്ഫറ ആവരയകത കനതാക്കൾ 
അടിവേയിട്ടു കൂടാഫത  ഈ സാഹചേയത്തിൽ, ദീർഘകാലഫത്തക്കുള്ള 
പ്രവചനാതീതമായ സുസ്ഥിേസാമ്പത്തിക സഹകേണത്തിനുള്ള വളർച്ചയുഫട 
രുതിയ ചാലകങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകുകയും ഫചയ്തു. അവർ രേസ്രേ 
നികക്ഷരങ്ങളുഫട മികവിഫന  അഭിനരിക്കുകയും രേസ്രേം കൂടുതൽ 
നികക്ഷരങ്ങൾക്കായി പ്രതീക്ഷ രുലർത്തുകയും ഫചയ്തു. ഇന്റർനാഷ്ണൽ 
കനാർത്ത്-സൗത്ത് പ്ടാൻസ്കരാർട്ട് കകാറികഡാർ (ഐഎൻഎസ്ടിസി), നിർദിഷ്ട 
ഫചന്നന്ന-വലാഡികവാസ്കറ്ാക്ക് ഈകേൺ മാേിന്നടം കകാറികഡാർ 
എന്നിവയിലൂഫടയുള്ള ഗതാഗതത്തിന്ഫറ രെ് ചർച്ചകളിൽ ഇടംരിടിച്ചു.റഷ്യയുഫട 
വിവിധ പ്രകദരങ്ങൾക്കിടയിൽ, പ്രകതയകിച്ച് റഷ്യൻ ൊർ-ഈേുമായി, ഇന്ത്യൻ 
സംസ്ഥാനങ്ങളുഫട വലിയ അന്ത്ർ-പ്രാകദരിക സഹകേണം ഇേുകനതാക്കളും 
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിർണായക സമയങ്ങളിൽ ഇേു ോജ്യങ്ങളും രേസ്രേം 
നൽകുന്ന മാനുഷ്ിക സഹായം ഉൾഫപ്പഫട, കകാവിഡ് രകർച്ചവയാധിയ്ഫക്കതിോയ 
കരാോട്ടത്തിൽ നടന്നുഫകാണ്ടിേിക്കുന്ന ഉഭയകക്ഷി സഹകേണഫത്ത അവർ 
അഭിനരിച്ചു. 
4. രകർച്ചവയാധിയ്ക്ക് കരഷ്മുള്ള ആകഗാള സാമ്പത്തിക വീഫണ്ടടുപ്പും 
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിഫല സാഹചേയവും ഉൾഫപ്പഫടയുള്ള പ്രാകദരിക ആകഗാള 
തലങ്ങളിഫല സംഭവവികാസങ്ങൾ കനതാക്കൾ ചർച്ച ഫചയ്തു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ  



സംബന്ധിച്ച് ഇേു ോജ്യങ്ങളും ഫരാതുവായ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ആരെകളും 
രെുവയ്ക്കുന്നുഫവന്ന് avar അംഗീകേിച്ചു കൂടാഫത അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായി 
ബന്ധഫപ്പട്ട കൂടിയാകലാചനകൾക്കും സഹകേണത്തിനുമായി എൻഎസ്എ 
തലത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഉഭയകക്ഷി കറാഡ്മാപ്പിഫന അവർ അഭിനരിക്കുകയും 
ഫചയ്തു.രല അന്ത്ാോഷ്പ്ട വിഷ്യങ്ങളിലും ഇേുരക്ഷവും ഫരാതുവായ 
നിലരാടുകൾ രെുവയ്ക്കുന്നുഫവന്നും യുഎൻ സുേക്ഷാ കൗൺസിൽ 
ഉൾഫപ്പഫടയുള്ള ബഹുോപ്ഷ്ട കവദികളിൽ സഹകേണം കൂടുതൽ രക്തിഫപ്പടുത്താൻ 
അനുകൂലിക്കുന്നുഫവന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഐകയ ോപ്ഷ്ട സഭ ഫസകയൂേിറ്ി 
കൗൺസിലിഫല ഇന്ത്യയുഫട അസ്ഥിേ അംഗതവത്തിനും 2021-ൽ പ്ബിക്സിന്ഫറ 
വിജ്യകേമായ പ്രസിഡൻസിക്കും പ്രസിഡന്് രുടിൻ പ്രധാനമപ്ന്ത്ി കമാദിഫയ 
അഭിനരിച്ചു. ആർട്ടിക് കൗൺസിലിന്ഫറ ഫചയർമാനായി തുടേുന്ന റഷ്യഫയ 
പ്രധാനമപ്ന്ത്ി കമാദി അഭിനരിച്ചു. 

 

5. ഇന്ത്യ-റഷ്യ: സമാധാനത്തിനും രുകോഗതിക്കും സമൃദ്ധിക്കും കവണ്ടിയുള്ള 
രൊളിത്തം എന്ന രീർഷ്കത്തിലുള്ള  സംയുക്ത പ്രസ്താവന, ഉഭയകക്ഷി 
ബന്ധത്തിന്ഫറ അവസ്ഥയും സാധയതകളും ഉചിതമായി ഉൾഫക്കാള്ളുന്നതാണ്. 
സരർരനകത്താടനുബന്ധിച്ച്, വയാരാേം, ഊർജ്ം, രാസ്പ്തം, സാകെതികവിദയ, ബൗദ്ധിക 
ആസ്തികൾ , ബഹിോകാരം, ഭൂമിരാസ്പ്തം,രേയകവക്ഷണം, സാംസ്കാേിക 
ന്നകമാറ്ം, വിദയാഭയാസം തുടങ്ങിയ വിവിധ കമഖലകളിൽ ഇേു ോജ്യങ്ങളിഫലയും 
വാണിജ്യരേമായും, മറ്് േീതികളിലുള്ളതുമായ സംഘടനകൾ തമ്മിലും ഇേു 
ഭേണകൂടങ്ങൾ  തമ്മിലും നിേവധി   കോറുകളും ധാേണാരപ്തങ്ങളും 
ഒപ്പുവച്ചു. ഇത് നമ്മുഫട ഉഭയകക്ഷി രൊളിത്തത്തിന്ഫറ ബഹുവിധ 
സവഭാവത്തിന്ഫറ പ്രതിെലനമാണ്. 

 

6. 2022-ൽ നടക്കുന്ന 22-മത് ഇന്ത്യ-റഷ്യ വാർഷ്ിക ഉച്ചകകാടിക്കായി റഷ്യ 
സരർരിക്കാൻ പ്രധാനമപ്ന്ത്ി കമാദിക്ക് പ്രസിഡന്് രുടിൻ ക്ഷണം നൽകുകയും 
ഫചയ്തു . 

 

നയൂ ഡൽഹി 
ഡിസംബർ 06, 2021 

 

 

 

 

 

 

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. 


