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1. భారత్-రష్యా విదేశయాంగ కయరయాలయ సాంప్రద ాంప్ుల కోసాం ఫిబ్రవరి 17-18 తేదీలలో  విదేశయాంగ కయరాదరిి శీ్ర 
హర్్ష వరధన్ శీ్ాంగ్యో  మాస్క ోలల అధ కయరికాంగ్య ప్రాటిసతు న్నారు. 
 

2. రష్యా విదేశయాంగ మాంత్రర గ్ౌరవనీయ శీ్ర సెరగీ  లావ్రరవ తో నిన్ా విదేశయాంగ కయరాదరిి సమావ్ేశమయాారు. 
ఇరుదేశయలకు అాంగ్గకయరయోగామ ైన్ తేదీలలో  భారత్ లల ప్రాటిాంచనల్సాంద గ్య భారత్ విదేశ్ర వావహారయల మాంత్రర 
డన. ఎస్. జ ైశాంకర్ష ప్ాంపిన్ ఆహాాన్ ప్తనర నిా విదేశయాంగ మాంత్రర లావ్రరవ కు ఆయన్ అాందజేశయరు. ఈ 
ఆహాాన్ననిా లావ్రరవ ఆమోద ాంచనరు అలాగ్ే స్యధ్ామ ైన్త తారలలన్ే భారత్ న్త సాందరిిాంచేాందతకు తన్ 
ఆకయాంక్షన్త వాకుాం చేశయరు. 
 

3. రష్యా డిప్యాటీ విదేశయాంగ మాంత్రర గ్ౌరవనీయ శీ్ర ఇగ్ోర్ష మారుీ లలవ తో నిన్ా జరగి్ిన్ సాంప్రద ాంప్ుల 
సాందరభాంగ్య, ద్ైాపయకి్షక సాంబ్ాంధనలకు చ్ాంద న్ ప్రధనన్మ ైన్ అాంశయలన్త ఇరుప్క్షాలు సమీకి్షాంచనయి అలాగ్ ే
పయర ాంతీయ మరియు అాంతరయా తీయ అాంశయలపెై అభిపయర యాలన్త ప్ాంచతకున్నాయి. వ్యరి్క ద్ైాపయకి్షక సదసతస 
సహా ఈ ఏడనద లల అతయాన్ాత స్యా యి చరచలకు సాంబ్ాంధ ాంచిన్ కయరయాచరణ (రోడ మాాప్)పైె ఇరు ప్క్షాలు 
అాంగ్గకయరాం త్ల్పయయి. 
 

4. రష్యా డిప్యాటీ విదేశయాంగ మాంత్రర గ్ౌరవనీయ శీ్ర సెరగీ  రయాబ్క ోవ తో విదేశయాంగ కయరాదరిి న్ేడు బ్హుళప్క్ష 
అాంశయలు మరగ ముఖ్ాాంగ్య నిరయయుధీకరణ మరియు ఆయుధనల వ్యాపిు  నిరోధ్ాం (న్నన్-పరర ల్షరేషన్) 
అాంశయలపెై కూలాంకషాంగ్య అభిపయర యాలన్త ప్ాంచతకున్నారు. 
 

5. రష్యా దౌతా అకయడమీలల నిన్ా తన్ మాటామాంతీ సాందరభాంగ్య, ప్రప్ాంచవ్యాప్ు  ప్రిసాితయలలో  భారత్-రష్యా 
భాగస్యామాాం పయర ధనన్ాతన్త విదేశయాంగ కయరాదరిి ఉదనా టిాంచనరు. ద్ైాపయకి్షక అదేవిధ్ాంగ్య ప్రప్ాంచ అాంశయలకు 



సాంబ్ాంధ ాంచిన్ వివిధ్ విషయాలపైె రష్యాకు చ్ాంద న్ ప్రముఖ్ మేధోమథన్ సాంసాల నిప్ుణులతో న్ేడు 
జరిగ్ిన్ భేటీలల మ రుగ్ ైన్ అభిపయర యాలన్త విదేశయాంగ కయరాదరిి ప్ాంచతకున్నారు. 
 

6. ఐకా రయజాసమిత్ర భదరతన మాండల్ (యూఎన్ ఎస్ సీ) అాంశయలు మరియు విధనన్ప్రమ ైన్ ప్రణనళికపెై డీజీ 
స్యా యిలల 15 ఫిబ్రవరి 2021న్ మాస్క ోలల ఇరుప్క్షాల మధ్ా జరిగ్ిన్ విదేశయాంగ కయరయాలయ సాంప్రద ాంప్ుల 
తరయాత విదేశయాంగ కయరాదరిి ప్రాటన్ చోటుచేసతకుాంద . 
 

7. ద్ైాపయకి్షక సాంబ్ాంధనల కోసాం ఈ ఏడనద  మరిాంత తీవరమ ైన్ కయరయాచరణ ప్రణనళికన్త రూపర ాంద ాంచడాం కోసాం 
భారత్ మరియు రష్యాల మధ్ా సనిాహిత, వయాహాతమక, ప్రతేాక మరియు విశేష భాగస్యామాానిా 
మరిాంత బ్లలపేతాం చేసతకోవడాంలల ఈ ప్రాటన్ ప్రయోజన్కరాంగ్య నిలుస్కు ాంద . ‘ఆతమనిరభర్ష’ కయరాకీమాంలల 
భాగాంగ్య భారత్ లల పెటుు బ్డులకు రష్యా సాంసిదధతతో సహా మన్ వయాహాతమక సాంబ్ాంధనలన్త కొతు  
ప్ుాంతలు తొక్ోాంచడననిక్ ఒప్పాందనలు, అదేవిధ్ాంగ్య యూఎన్ ఎస్ సీలల తనతనోల్క సభా దేశాంగ్య, రికరసస 
అధ్ాక్ష బ్ాధ్ాతలకు సాంబ్ాంధ ాంచి భారత్ ప్రసతు త కయలవావధ  న్ేప్థాాంలల బ్హుళప్క్ష వ్దే కలలో  సనిాహతి 
సమన్ాయానిక్ ఈ ప్రాటన్ దోహదాం చేస్కు ాంద . 

 
నయయఢిలీ్ల 
ఫిబ్రవర్శ 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. 

 


