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ಫೆಬ್ರವರಿ 18, 2021 

 

1. ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾದ ವಿದೆೇಶಯಾಂಗ ಕಚೆೇರಿ ಸಮಯಲೆ ೇಚನೆಗಯಗಿ ವಿದೆೇಶಯಾಂಗ ಕಯರ್ಯದರ್ಶಯ ರ್ಶರೇ ಹರ್ಯವರ್ಯನ್ ಶ್ರಿಂಗ್ಾಾ 
ರವರು 17-18 ಫೆಬ್ರವರಿ 2021 ರಿಾಂದ ಮಯಸೆ ಕೇಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಭೆೇಟಿರ್ಲ್ಲಿದಯಾರೆ. 
 

2. ವಿದೆೇಶಯಾಂಗ ಕಯರ್ಯದರ್ಶಯ ನಿನೆೆ ರಷ್ಯಾದ ವಿದೆೇಶಯಾಂಗ ಸಚಿವರಯದ ರ್ಶರೇ ಸೆಗೆಯ ಲಯವ್ರರವ್ ರವರನ್ುೆ 
ಭೆೇಟಿಯಯದರು. ಪರಸಪರ ಅನ್ುಕ ಲಕರ ದಿನಯಾಂಕದಾಂದು ಭಯರತಕೆಕ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡುವಾಂತೆ ಅವರು ವಿದೆೇಶಯಾಂಗ ಸಚಿವ 
ಲಯವ್ರರವ್ ರವರಿಗೆ ಭಯರತದ ವಿದೆೇಶಯಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಯ.ಎಸ್. ಜೆೈಶಾಂಕರ್ ರವರ ಪರವಯಗಿ ಆಹ್ಯಾನ್ ಪತರವನ್ುೆ 
ಹಸಯತಾಂತರಿಸಿದರು. ವಿದೆೇಶಯಾಂಗ ಸಚಿವ ಲಯವ್ರರವ್ ಆಹ್ಯಾನ್ವನ್ುೆ ಸಿಾೇಕರಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ರ್ಶೇಘ್ರದಲೆಿೇ ಭಯರತಕೆಕ 
ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡುವ ಇಚ್ಛೆರ್ನ್ುೆ ವಾಕತಪಡಿಸಿದರು. 

 

3. ರಷ್ಯಾದ ಉಪ ವಿದೆೇಶಯಾಂಗ ಸಚಿವರಯದ ರ್ಶರೇ ಇಗರ್ ಮೊಗುಯಲೆ ೇವ್ ರವರೆ ಾಂದಿಗಿನ್ ಚಚೆಯರ್ ಸಾಂದರ್ಯದಲ್ಲ,ಿ 

ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು ದಿಾಪಕ್ಷೇರ್ ಸಾಂಬ್ಾಂರ್ಗಳ ಪರಮುಖ ಅಾಂಶಗಳನ್ುೆ ಪರಿರ್ಶೇಲ್ಲಸಿದವು ಹಾಗೂ ಪ್ಯರದೆೇರ್ಶಕ ಮತುತ 
ಅಾಂತರರಯಷ್ಟ್ರೇರ್ ವಿರ್ರ್ಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಅಭಿಪ್ಯರರ್ಗಳನ್ುೆ ವಿನಿಮರ್ ಮಯಡಿಕೆ ಾಂಡವು. ವಯಷ್ಟ್ಯಕ ದಿಾಪಕ್ಷೇರ್ ಸಭೆ 
ಸೆೇರಿದಾಂತೆ ಈ ವರ್ಯ ಉನ್ೆತ ಮಟ್ಟದ ವಿನಿಮರ್ಕಯಕಗಿ ಮಯಗಯಸ ಚಿಗೆ ಎರಡ  ಕಡೆರ್ವರು ಸಮಮತಿಸಸಿದರು. 

 

4. ವಿದೆೇಶಯಾಂಗ ಕಯರ್ಯದರ್ಶಯ ಇಾಂದು ರಷ್ಯಾದ ಉಪ ವಿದೆೇಶಯಾಂಗ ಸಚಿವರಯದ ರ್ಶರೇ ಸೆಗೆಯ ರಿಬೆ ಕವ್ ರವರೆ ಾಂದಿಗೆ 
ನಿಶಶಸಿರೇಕರಣ ಹಾಗೂ ಪರಸರಣ ರಹಿತ ವಿರ್ರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿದಿಯರ್ಟವಯಗಿ ಕೆೇಾಂದಿರೇಕರಿಸಿದ ಬ್ಹುಪಕ್ಷೇರ್ ವಿರ್ರ್ಗಳ 
ಕುರಿತು ತಿಸೇವರವಯದ ಅಭಿಪ್ಯರರ್ ವಿನಿಮರ್ವನ್ುೆ ನ್ಡೆಸಿದರು. 

 

5. ನಿನೆೆ ರಷ್ಯಾದ ಡಿಪ್ಲಿಮಯಾಟಿಕ್ ಅಕಯಡೆಮಿರ್ಲ್ಲಿ ನ್ಡೆದ ಮಯತುಕತೆರ್ ಸಾಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದೆೇಶಯಾಂಗ ಕಯರ್ಯದರ್ಶಯ 
ಜಯಗತಿಸಕ ಸಾಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಯರತ-ರಷ್ಯಾ ಸಹಭಯಗಿತಾದ ಮಹತಾವನ್ುೆ ತಿಸಳಿಸಿದರು. ವಿದೆೇಶಯಾಂಗ ಕಯರ್ಯದರ್ಶಯ 
ಇಾಂದು ರಷ್ಯಾದ ಪರಮುಖ ಥಾಂಕ್ ಟಯಾಾಂಕ್ ಗಳ ತಜ್ಞರೆ ಾಂದಿಗೆ ದಿಾಪಕ್ಷೇರ್ ಮತುತ ಪರಸುತತ ಜಯಗತಿಸಕ ವಿರ್ರ್ಗಳ ಬ್ಗೆ ೆ
ಸಮೃದಧವಯದ ಅಭಿಪ್ಯರರ್ ವಿನಿಮರ್ವನ್ುೆ ಹ್ೆ ಾಂದಿದಾರು. 

 



6. ವಿದೆೇಶಯಾಂಗ ಕಯರ್ಯದರ್ಶಯ ಭೆೇಟಿಗೆ ಮುಾಂಚಿತವಯಗಿ 15 ಫೆಬ್ರವರಿ 2021 ರಾಂದು ಮಯಸೆ ಕೇದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ 
ಕಡೆರ್ವರ ನ್ಡುವಿನ್ ಡಿಜಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರ್ುಎನ್ ರ್ದರತಯ ಮಾಂಡಳಿ (ರ್ುಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ) ವಿರ್ರ್ಗಳು ಮತುತ ನಿೇತಿಸ 
ಯೇಜನೆ ಕುರಿತು ವಿದೆೇಶಯಾಂಗ ಕಚೆೇರಿಯಿಂದ ಸಮಯಲೆ ೇಚನಛಗಳು ನಡಛದವು. 

 

7. ಈ ವರ್ಯ ದಿಾಪಕ್ಷೇರ್ ಸಾಂಬ್ಾಂರ್ಗಳಿಗಯಗಿ ತಿಸೇವರವಯದ ಕ್ರರಯಯ ಯೇಜನೆರ್ನ್ುೆ ಗುರುತಿಸಸುವ ಮ ಲಕ ಭಯರತ 
ಮತುತ ರಷ್ಯಾ ನ್ಡುವಿನ್ ನಿಕಟ್, ಕಯರ್ಯತಾಂತರದ, ವಿಶೆೇರ್ ಮತುತ ಸವಲತುತಗಳ ಸಹಭಯಗಿತಾವನ್ುೆ ಮತತರ್ುಟ 
ಬ್ಲಪಡಿಸಲು ಈ ಭೆೇಟಿ ಉಪರ್ುಕತವಯಗಿದೆ; 'ಸಯಾವಲಾಂಬಿ' ಕಯರ್ಯಕರಮದಡಿ ಭಯರತದಲ್ಲಿ ಹ ಡಿಕೆ ಮಯಡಲು 
ರಷ್ಯಾದ ಉತಯಾಹ ಸೆೇರಿದಾಂತೆ ನ್ಮಮ ಕಯರ್ಯತಾಂತರದ ಸಾಂಬ್ಾಂರ್ದ ಹ್ೆ ಸ ಚಯಲಕನ್ ಒಪಪಾಂದ; ಅದೆೇ ಸಮರ್ದಲ್ಲ ಿ
ರ್ುಎನ್ ಭದರತಾ ಮಿಂಡಳಿ ಶಯಶಾತ ಸದಸಾ ಮತುತ ಬಿರಕ್ಾ ಅರ್ಾಕ್ಷರಯಗಿ ಭಯರತದ ಪರಸುತತ ಅವಧಿರ್ನ್ುೆ ಉಲೆಿೇಖಿಸಿ 
ಬ್ಹುಪಕ್ಷೇರ್ ಮುಾಂಭಯಗದಲ್ಲ ಿನಿಕಟ್ ಸಮನ್ಾರ್ವಿತುತ. 

 

ಮಯಸ ್ ಕೇ 
ಫ ಬ್ರವರಿ 18, 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. 

 


