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

ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱ ਤਰ ਦੀ ਰੂਸੀ ਫੇਰੀ (17-18 ਫਰਿਰੀ, 2021)
18 ਫਰਵਰੀ, 2021
1. ਵਵਦੇਸ਼ ਸਕੱ ਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸ਼ਰੀਂਗਲਾ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਵਵਦੇਸ਼ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ 17-18 ਫਰਵਰੀ 2021
ਤੱ ਕ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰਤ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ।
2. ਵਵਦੇਸ਼ ਸਕੱ ਤਰ ਨੇ ਕੱ ਲਹ ਰੂਸੀ ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰ ਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ
ਭਾਰਤੀ ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰ ਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਵੱ ਲੋਂ ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰ ਤਰੀ ਲਵਾਰੋਵ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ
ਆਉਣ ਸਬੰ ਧੀ ਵਲਵਿਆ ਸੱ ਦਾ ਪੱ ਤਰ ਸੌਂਵਪਆ। ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰ ਤਰੀ ਲਵਰੋਵ ਨੇ ਇਸ ਸੱ ਦੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ
ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ।
3. ਕੱ ਲਹ ਰੂਸੀ ਉਪ ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰ ਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼੍ਰੀ ਈਗੋਰ ਮੋਰਗੁਲੋਵ ਨਾਲ ਵਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਪੱ ਿਾਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ
ਸਬੰ ਧਾਂ ਦੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਪਵਹਲੂਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਵਲਆ ਅਤੇ ਿੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮੁੱ ਵਦਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ

ਕੀਤੇ। ਦੋਵਾਂ ਪੱ ਿਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਲਾਨਾ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰ ਮੇਲਨ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਪੱ ਧਰੀ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਿਾ 'ਤੇ ਸਵਹਮਤੀ
ਵਦੱ ਤੀ।
4. ਵਵਦੇਸ਼ ਸਕੱ ਤਰ ਨੇ ਅੱ ਜ ਰੂਸੀ ਉਪ ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰ ਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਗੇਈ ਵਰਆਬਕੋਵ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਪੱਿੀ ਮੁੱ ਵਦਆਂ
'ਤੇ, ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਵਿਆਰਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪਰਸਾਰ ਦੇ ਮੁੱ ਵਦਆਂ 'ਤੇ, ਡੂੰ ਘਾ ਵਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
5. ਕੱ ਲਹ ਰੂਸੀ ਵਡਪਲੋ ਮੈਵਟਕ ਅਕਾਦਮੀ ਵਵੱ ਚ ਆਪਣੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਵਦੇਸ਼ ਸਕੱ ਤਰ ਨੇ ਆਲਮੀ ਪਵਰਪੇਿ ਵਵੱ ਚ
ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਵਵਦੇਸ਼ ਸਕੱ ਤਰ ਨੇ ਅੱ ਜ ਰੂਸ ਦੇ ਵਵਚਾਰਕ ਮੰ ਚਾਂ ਦੇ
ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਭਿਦੇ ਆਲਮੀ ਮੁੱ ਵਦਆਂ 'ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਵਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
6. ਵਵਦੇਸ਼ ਸਕੱ ਤਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ 15 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ਵਵਿੇ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਵਿਆ ਪਵਰਸ਼ਦ
(UNSC) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱ ਵਦਆਂ ਅਤੇ ਡੀਜੀ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਵਵਉਂਤਬੰ ਦੀ ਬਾਰੇ ਵਵਦੇਸ਼ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਹੋਏ
ਸਨ।

7. ਇਹ ਦੌਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰ ਬੰ ਧਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਵਚਾਲੇ ਨਜਦੀਕੀ,
ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਵੱ ਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵਰਹਾ ਹੈ; ਸਾਡੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰ ਬੰ ਧਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ
ਕਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤ,ੇ ਵਜਨਹਾਂ ਵਵੱ ਚ ਰੂਸ ਵੱ ਲੋਂ 'ਆਤਮਵਨਰਭਰ' ਪਰੋਗਰਾਮ ਤਵਹਤ ਭਾਰਤ ਵਵੱ ਚ ਵਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ
ਇੱ ਛਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ UNSC ਵਵੱ ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਜੀ ਸਦੱ ਸਤਾ ਅਤੇ BRICS ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ
ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਪੱਿੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਨੇੜਲਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਾਸਕੋ
18 ਫਰਵਰੀ, 2021
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