Visit of the Foreign Secretary to Russia (February 17-18,
2021)
February 18, 2021

ବ ବୈ େଶିକ ସଚି ଙ୍କ ଋଷ ଗସ୍ତ (17-18 ବେ ୃ ଆରୀ 2021)
ବେ ୃ ଆରୀ 18, 2021
1. ଭାରତ-ଋଷ ବ ବୈ େଶିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟସ୍ତରୀୟ

ଚ
ି ାର

ମ
ି ଷ୍ ପାଇଁ ବ ବୈ େଶିକ ସଚି ଶ୍ରୀ ହଷ୍

ର୍ଦ୍୍ନ ଶ୍ରୀଙ୍ଗଲା 17-18

ବେ ୃ ଆରୀ 2021 ରୁ ମବକା ଗସ୍ତବର ର୍ଯାଇଛନ୍ତି।
2. ବ ବୈ େଶିକ ସଚି

ଗତକାଲି ଋଷର ବ ବୈ େଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟ ର ଶ୍ରୀ ସବଗ୍ ଲାବରାଭଙ୍କୁ ବଭଟିଥିବଲ। ପାରସ୍ପରିକ

ସୁ ଧ
ି ାଜନକ େିନବର ଭାରତ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ବସ ଲାବରାଭଙ୍କୁ ଭାରତର ବ ବୈ େଶିକ ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ
ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପ୍ରୋନ କରିଥିବଲ। ବ ବୈ େଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲାବରାଭ ଏହି ଆମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବଲ ଏ ଂ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ
ଗସ୍ତବର ଆସି ାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବଲ।
3. ଗତକାଲି ଋଷର ଉପ ବ ବୈ େଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟ ର ଶ୍ରୀ ଇବଗାର ମଗ୍ବୁ ଲାଭଙ୍କ ସହ ଚ
ି ାର ମ
ି ଷ୍ ବ ବଳ ଉଭୟ ପକ୍ଷ
ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପକ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍୍ େିଗ ଉପବର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିବଲ ଏ ଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ତଥା ଆନ୍ତଜ୍ାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗବର ମଧ୍ୟ ମତ
ନ
ି ମ
ି ୟ କରିଥିବଲ। ାଷିକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସବମତ ଚଳିତ ଷ୍ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ନ
ି ମ
ି ୟ ପାଇଁ ଏକ ବରାଡମୟାପବର
ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସହମତ ବହାଇଥିବଲ।
4. ବ ବୈ େଶିକ ସଚି ଋଷର ଉପ ବ ବୈ େଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟ ର ଶ୍ରୀ ସଗି ରିଆ ବକାଭଙ୍କ ସହ ଆଜି ହୁ ପକ୍ଷୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗବର
ବି ଶଷ କରି ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଏ ଂ ଆଣ କ
ି ଅପ୍ରସାର ଉପବର ମତ ନ
ି ମ
ି ୟ କରିଥିବଲ।
5. ଗତକାଲି ଋଷ କୂ ଟବନୈତକ
ି ଏକାବଡମୀବର ତାଙ୍କର ାର୍ତ୍୍ାଳାପ ସମୟବର ବ ବୈ େଶିକ ସଚି

ଶ୍ୱ
ି ପ୍ରସଙ୍ଗବର ଭାରତ-ଋଷ

ସହଭାଗୀତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପବର ଆବଲାକପାତ କରିଥିବଲ। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷି କ ତଥା ଅନ୍ତଜ୍ାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗବର ଆଜି ଋଷର

ଶ
ି ଷ୍ଟ
ି

ବି ଶଷଜ୍ଞ ସମୂହଙ୍କ ସହ ବ ବୈ େଶିକ ସଚି ମତ ନ
ି ମ
ି ୟ କରିଥିବଲ।
6. ବ ବୈ େଶିକ ସଚି ଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂ ୍ରୁ ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷେ (ୟୁ ଏନଏସସି) ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏ ଂ ଡିଜ ି ସ୍ତରୀୟ ନୀତି
ବର୍ଯାଜନା ଉପବର ଚ
ି ାର ମ
ି ଷ୍ 15 ବେ ୃ ଆରୀ 2021 ବର ମବକାଠାବର ବହାଇଥିଲା।
7. ଏହି ଗସ୍ତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପକ୍ ପାଇଁ ଏକ ସେଳ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଯାଜନା ଚିହ୍ନଟ କରି ଭାରତ ଏ ଂ ଋଷ ମଧ୍ୟବର ଘନିଷ୍ଠ, ରଣନୀତିକ,
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଥା

ବି ଶଷ ଭାଗିୋରୀକୁ ଆହୁ ରି ସୁେୃଢ କରି ାବର ଉପବର୍ଯାଗୀ ବହାଇଛି; ‘ଆତ୍ମନିଭ୍ର ଭାରତ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ଅଧୀନବର ଭାରତବର ପୁଞ୍ଜି

ନ
ି ବି ର୍ଯାଗ କରି ାକୁ ଋଷର ଆଗ୍ରହ ସବମତ ଆମର ରଣନୀତିକ ସମ୍ପକ୍ର ନୂ ତନ

ଡ୍ରାଇଭରଗୁଡକ
ି ଉପବର ଚୁକ୍ତିନାମା; ୟୁ ଏନଏସସି ଏ ଂ ବ୍ରିକ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାବର ଜବଣ ଅସ୍ଥାୟୀ ସେସୟ ଭା ବର ଭାରତର
ର୍ତ୍୍ମାନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପରିବପ୍ରକ୍ଷୀବର ହୁ ପକ୍ଷୀୟ ମଞ୍ଚବର ଘନିଷ୍ଠ ସମନୱୟ ରକ୍ଷା କରି ା।
ମବକୋ
ବେ ୃ ଆରୀ 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.

