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വിദേശകാര്യ സെക്കട്ടറിയുസെ റഷ്യൻ െന്ദർശനം 

(സെക്രുവര്ി 17-18, 2021) 
സെക്രുവര്ി 18, 2021 

 

1. ഇന്ത്യ - റഷ്യ ഫ ോറിൻ ഓ ിസ് കൂടിയോഫ ോചനകൾക്കോയി 
വിഫേശകോര്യ സെക്കട്ടറി ക്ശീ ഹർഷ് വർദ്ധൻ ശ ൃംഗള 2021 സ ക്രുവര്ി 17 

-18 തിയ്യതികളിൽ ഫ ോസ്ഫകോയിഫ ക്ക് ഔഫേയോഗിക െന്ദർശനൃം നടത്ുൃം. 

 

2. വിഫേശകോര്യ സെക്കട്ടറി ഇന്നസ  റഷ്യൻ വിഫേശകോര്യ  ക്ന്ത്ി െർസഗയ് 

 ോവ്ഫറോവിസന െന്ദർശിച്ചു. പര്സ്പര് ൌകര്യക്പേ ോയ തീയതിയിൽ 

ഇന്ത്യ െന്ദർശിക്കോൻ  ോവ്ഫറോവിസന ക്ഷണിച്ചുസകോണ്ട് വിഫേശകോര്യ 

 ക്ന്ത്ി ഫ ോ. എസ്. ജയ്ശങ്കറിൽ നിന്നുള്ള കത്് അഫേഹൃം കക ോറി. 
വിഫേശകോര്യ ക്ന്ത്ി  ോവ്ഫറോവ് ക്ഷണൃം െവീകര്ിക്കുകയുൃം ഫനര്സത് 

തസന്നയുള്ള തിയ്യതികളിൽ ഇന്ത്യ െന്ദർശിക്കോനുള്ള ആക്ഗഹൃം 

ക്പകടിപ്പിക്കുകയുൃം സചയ്തു. 
 

3. റഷ്യൻ െഹവിഫേശകോര്യ  ക്ന്ത്ി ഇഫഗോർ ഫ ോർഫലോവു ോയി ഇന്നസ  

ഉഭയകക്ഷി രന്ധത്ിന്സറ െുക്പധോന വശങ്ങൾ ഇര്ുപക്ഷവുൃം 

അവഫ ോകനൃം സചയ്യുകയുൃം ക്പോഫേശിക, അന്ത്ർഫേശീയവു ോയ 

വിഷ്യങ്ങളിൽ അഭിക്പോയങ്ങൾ കക ോറുകയുൃം സചയ്തു. വോർഷ്ിക 

ഉഭയകക്ഷി ഉച്ചഫകോടി ഉൾസപ്പസട, ഈ വർഷ്സത് ഉന്നത ത  

കക ോറ്റങ്ങൾക്കോയുള്ള പദ്ധതികൾ ഇര്ുപക്ഷവുൃം അൃംഗീകര്ിക്കുകയുൃം 

സചയ്തു. 
 

4. വിഫേശകോര്യ സെക്കട്ടറിയുൃം റഷ്യൻ സ പയൂട്ടി വിഫേശകോര്യ  ക്ന്ത്ി 
സെർസഗയ് റയോബഫകോവു ോയി നിര്ോയുധീകര്ണൃം, ആണവോയുധ 

നിഫര്ോധനൃം കോര്യങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പസടയുള്ള രഹുര്ോക്ര 

വിഷ്യങ്ങളിൽ ക്ശദ്ധ ഫകക്ന്ദീകര്ിച്ചു സകോണ്ട് ഇന്ന് ചർച്ചകൾ നടത്ി. 
 

5.   റഷ്യൻ  ിഫലോ ോറ്റിക് അക്കോേ ിയിൽ ഇന്നസ  നടത്ിയ 

ആശയവിനി യത്ിനിസട വിഫേശകോര്യ സെക്കട്ടറി ആഫഗോള 

പശ്ചോത് ത്ിൽ ഇന്ത്യ-റഷ്യ പങ്കോളിത്ത്ിന്സറ ക്പോധോനയൃം എടുത്ു 



പറയുകയുണ്ടോയി. ഉഭയകക്ഷി െൃംരന്ധവുൃം ആഫഗോള വിഷ്യങ്ങളുൃം 

െൃംരന്ധിച്ച് റഷ്യയിസ  ക്പ ുഖ ചിന്ത്കന്മോര്ിൽ നിന്നുള്ള 

വിേഗ്ധര്ു ോയി വിഫേശകോര്യ സെക്കട്ടറി അഭിക്പോയ ചർച്ചകൾ നടത്ി. 
 

6. വിഫേശകോര്യ സെക്കട്ടറിയുസട െന്ദർശനത്ിന്  ുഫന്നോടിയോയി യുഎൻ 

സെകയൂര്ിറ്റി കൗൺെിൽ (യുഎൻഎസ്െി) കോര്യങ്ങസളക്കുറിച്ചുൃം 

ഇര്ുര്ോജയങ്ങളുൃം തമ്മിൽ DG ത ത്ി ുള്ള നയ 

ആെൂക്തണസത്ക്കുറിച്ചു ുള്ള വിഫേശകോര്യ ഓ ീസ് 

കൺെൾഫട്ടഷ്നുകൾ 2021 സ ക്രുവര്ി 15 ന് ഫ ോസ്ഫകോയിൽ 

നടത്ിയിര്ുന്നു. 
 

7. ഈ വർഷ്ൃം ഇന്ത്യയുൃം റഷ്യയുൃം തമ്മി ുള്ള അടുത്തുൃം, 

തക്ന്ത്പര് ോയതുൃം, ക്പഫതയകതയുള്ളതു ോയ  പങ്കോളിത്ൃം  

തിര്ിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള തീക്വ ോയ ഉഭയകക്ഷി ക്പവർത്ന പദ്ധതി 
തിര്ിച്ചറിഞ്ഞ്  കൂടുതൽ ശക്തിസപ്പടുത്ുന്നതിന്; ‘ആത്മ നിർഭർ’ 

ഫക്പോക്ഗോ ിന് കീഴിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിഫക്ഷപൃം നടത്ോനുള്ള റഷ്യയുസട 

തോല്പര്യൃം ഉൾസപ്പസട നമ്മുസട തക്ന്ത്പര് ോയ രന്ധങ്ങളുസട പുതിയ 

ഫനതോക്കൾക്കോയുള്ള കര്ോറുകൾ; അത് ഫപോസ ത്സന്ന ഐകയര്ോക്ര 

െുര്ക്ഷോ കൗൺെി ി ുൃം  ക്രിക്സ് ക്പെി ൻെിയി ുൃം 

അസ്ഥിര്ോൃംഗസ ന്ന നി യി ുള്ള ഇന്ത്യയുസട ഇഫപ്പോഴസത് 

കോ ോവധിയുസട പശ്ചോത് ത്ിൽ രഹുര്ോക്ര  ുന്നണിയിസ  

ശക്ത ോയ ഏഫകോപനൃം; എന്നിവയ്ക്ക് ഈ െന്ദർശനൃം 

ഉപഫയോഗക്പേ ോണ് 

 
ദ ാസദകാ  

18 സെക്രുവര്ി, 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. 

 


