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ુ ાકાત (ફેબ્રઆ
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વિદે શ સચિિની રવશયાની મલ
ુ રી 18, 2021
ફેબ્રઆ
1. વિદે શ સચિિ શ્રી હર્ષ િર્ષન શગ
ૃં લા ભારત-રવશયા વિદે સ કિેરીનાૃં પરામશો માટે 17-18
ુ રી 2021 નાૃં રોજની મોસ્કોની અવર્કત મુલાકાત પર છે .
ફેબ્રઆ
2. વિદે શ સચિિે રવશયાનાૃં વિદે શ મૃંત્રી મહામહહમ શ્રી સગેઇ લાિરોિ સાથે ગઇકાલે મુલાકાત કરી
હતી. પારસ્પહરક સાનુકૂળ તારીખે ભારતની મુલાકાત લેિા માટે નો વિદે શ મૃંત્રી ડૉ. એસ.
જયશૃંકરનો આમૃંત્રણનો પત્ર તેઓએ વિદે શ મૃંત્રી લાિરોિને સોંપ્યો હતો. વિદે શ મૃંત્રી
લાિરોિે આમૃંત્રણનો સ્સ્િકાર કયો હતો અને િહેલાસર ભારતની મુલાકાત લેિાની પોતાની
મરજી વ્યક્ત કરી હતી.
3. રવશયન ઉપ વિદે શ મૃંત્રી મહામહહમ ઇગોર મોર્ુષલોિ સાથે ગઇકાલે પરામશો દરવમયાન, બન્ને
પક્ષોએ દ્વિપક્ષીય સૃંબર્
ૃં ોનાૃં મહત્િનાૃં પાસાઓની સમીક્ષા કરી હતી અને પ્ાૃંવતય અને
આંતરરાષ્ટ્રીય મુદ્દાઓ પર દ્રષ્ષ્ટ્ટકોણોનુ ૃં પણ આદાન-પ્દાન કર્ુું હત.ુૃં બન્ને પક્ષો િાવર્િક હદ્રિક્ષીય
વશખર સૃંમેલન સહહત આ િર્ે ઉચ્િ-સ્તરનાૃં આદાન-પ્દાનો માટેનાૃં રોડમેપ પર પણ સૃંમત
થયા હતા.
4. આજે વિદે શ સચિિે રવશયન ઉપ વિદે શ મૃંત્રી મહામહહમ શ્રી સગેઇ રરયાબકોિ સાથે ખાસ
કરીને વનિઃશસ્ત્રિકરણ અને અપ્સારની બાબતો પર ધ્યાન કેષ્રદ્રત કરતા બહુપક્ષીય મુદ્દાઓ પર
ગહન દ્રષ્ષ્ટ્ટકોણોની આપલે પણ કરી હતી.
5. ગઇકાલે રવશયન હડપ્લોમેહટક એકેડમી ખાતે પોતાનાૃં સૃંિાદ દરવમયાન, વિદે શ સચિિે િૈવિક
સૃંદભષમાૃં ભારત-રવશયાનાૃં સૃંબર્
ૃં ોની અગત્યતા પર પ્કાશ પાડયો હતો. આજે વિદે શ સચિિે
દ્વિપક્ષીય તેમજ મુદ્દાગત િૈવિક સમસ્યાઓ પર અચિમ રવશયન વથિંક ટેં ક સાથે દ્રષ્ષ્ટ્ટકોણોનુ ૃં
સમદ્ધ આદાન-પ્દાન પણ કર્ુું હત.ુૃં

ુ રી 2021 નાૃં રોજ બન્ને પક્ષો િચ્િે DG
6. વિદે શ સચિિની આ મુલાકાત પ ૂિે મોસ્કોમાૃં 15 ફેબ્રઆ
સ્તરનાૃં સૃંર્ક્ુ ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પહરર્દ (UNSC) ની બાબતો અને નીવતનાૃં આયોજન પર વિદે શ
કિેરીનાૃં પરામશો યોજિામાૃં આવ્યા હતા.
7. આ મુલાકાત આ િર્ે ‘આત્મવનભષર ભારત’ પ્ોિામ અંતગષત ભારતમાૃં રોકાણ કરિાની
રવશયાની ઇચ્છા તથા સૃંર્ક્ુ ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પહરર્દમાૃં ચબન-કાયમી સભ્યપદની અને BRICS
અધ્યક્ષ તરીકેની ભારતની િતષમાન અિર્ીનાૃં સૃંદભષમાૃં બહુપક્ષીય મોરિે વનકટનુ ૃં સૃંકલન
કરિા સહહત દ્વિપક્ષીય સૃંબર્
ૃં ો માટેનાૃં સઘન આયોજનની ઓળખ, આપણા વ્ર્ ૂહાત્મક સૃંબર્
ૃં ોનાૃં
નિા પ્િેગકો પર સમજૂવતઓ િારા ભારત અને રવશયા િચ્િે વનકટની, વિશેર્ અને
વિશોર્ાવર્કાર ર્રાિતી ભાગીદારી િર્ારે મજબ ૂત કરિામાૃં ઉપયોગી રહી હતી.
મોસ્કો
ુ રી 18, 2021
ફેબ્રઆ

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.

