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21મી ભારત-રશિયા વાર્ષિક સશમટ 

ડિસેમ્બર 06, 2021 

 

રશિયન ફેિરેિનના પ્રમુખ શ્રી વ્લાડિમીર પુશતને  પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોિીની સાથે 21મી ભારત-રશિયા વાર્ષિક સશમટ 

માટે 06 ડિસેમ્બર 2021ના રોજ નવી ડિલ્હીની કાયયકારી મલુાકાત લીધી હતી. 

 

2. રાષ્ટ્રપશત પુશતનની સાથે ઉચ્ચ સ્તરીય પ્રશતશનશધમંિળ પણ હાજર હતું. વિાપ્રધાન મોિી અને રાષ્ટ્રપશત પુશતન વચ્ચે 

શવવપક્ષીય મંત્રણા ઉષ્માભયાય અને મૈત્રીપૂણય વાતાવરણમાં થઈ હતી. બંને નેતાઓએ કોશવિ રોગચાળા િરશમયાન ઊભા 

થયેલા પિકારો છતાં બંન ેિેિો વચ્ચે ‘શવિેિ અને શવિેિાશધકૃત વ્યૂહાત્મક ભાગીિારી’માં સતત પ્રગશત પર સંતોિ વ્યક્ત કયો 

હતો. તેમણે 6 ડિસેમ્બર 2021ના રોજ નવી ડિલ્હીમાં શવિેિ અને સંરક્ષણ મંત્રીઓની 2+2 સંવાિની પ્રથમ બેઠક અને 

સૈન્દ્ય અને લશ્કરી-તકનીકી સહકાર પર આંતર-સરકારી આયોગની બેઠકનું સ્વાગત કયુું હતુ.ં 

 

3. નેતાઓએ વધ ુઆર્ષથક સહકારની જરૂડરયાત પર ભાર મૂક્યો અને આ સંિભયમાં લાંબા ગાળાના અનુમાશનત અન ેસતત 

આર્ષથક સહકાર માટે વૃશવધના નવા પડરબળો પર ભાર મૂક્યો હતો. તેઓએ પરસ્પર રોકાણોની સફળતાની વાતાયની પ્રિસંા 

કરી અન ેએકબીજાના િેિોમાં વધ ુરોકાણની આિા વ્યક્ત કરી હતી. ઇન્દ્ટરનેિનલ નોથય-સાઉથ ટ્રાન્દ્સપોટય કોડરિોર 

(INSTC) અને સૂશચત ચેન્દ્નાઇ - વ્લાડિવોસ્તોક ઇસ્ટનય મેરીટાઇમ કોડરિોર વવારા કનેશક્ટશવટીની ભૂશમકા ચચાયમાં સામેલ 

હતા. બંને નેતાઓએ રશિયાના શવશવધ પ્રિેિો, ખાસ કરીન ેરશિયન િૂર-પૂવય, ભારતના રાજ્યો સાથે વધુ આંતર-પ્રાિેશિક 

સહયોગની આિા વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે કોશવિ રોગચાળા સામેની લિાઈમાં ચાલી રહેલા શવવપક્ષીય સહકારની પ્રિસંા 

કરી હતી, જેમાં બનંે િિેો વવારા એકબીજાન ેજરૂડરયાતના શનણાયયક સમયમાં આપવામાં આવતી માનવતાવાિી સહાયનો 

સમાવેિ થાય છે. 
 

4. નેતાઓએ રોગચાળા પછીની વૈશવવક આર્ષથક પનુઃપ્રાશતત અન ેઅફઘાશનસ્તાનની શસ્થશત સશહત પ્રાિેશિક અને વૈશવવક 

શવકાસની ચચાય કરી હતી. તેઓ એ બાબત પર સંમત થયા હતા ક ેબંને િેિો અફઘાશનસ્તાન પર સમાન રશિકોણ અન ે

ચચતાઓ ધરાવ ેછે અને અફઘાશનસ્તાન પર પરામિય અને સહકાર માટે NSA સ્તરે નક્કી કરાયેલા શવવપક્ષીય રોિમેપની 

પ્રિંસા કરી હતી. તેમણે એ બાબતની નોંધ લીધી હતી કે બનંે પક્ષો ઘણા આંતરરાષ્ટ્રીય મુદ્દાઓ પર સમાન શસ્થશતઓ ધરાવે 

છે. તેઓ અને યુએન સરુક્ષા પડરિિ સશહત બહુપક્ષીય મંચો પર સહકારને વધુ મજબૂત કરવા સમંત થયા હતા. રાષ્ટ્રપશત 

પુશતને વિાપ્રધાન મોિીને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સરુક્ષા પડરિિમાં ભારતની ચાલુ અસ્થાયી સભ્યપિ અને 2021માં શિક્સના સફળ 

પ્રમુખપિ માટે અશભનંિન પાઠવ્યા હતા. વિાપ્રધાન મોિીએ આકયડટક કાઉશન્દ્સલની ચાલી રહેલી અધ્યક્ષતા માટે રશિયાને 

અશભનંિન આતયા હતા. 
 

5. ભારત-રશિયા: િાંશત, પ્રગશત અને સમૃશવધ માટે ભાગીિારી િીિયક ધરાવતા સંયુક્ત શનવેિનમા ંશવવપક્ષીય સબંંધોની 

શસ્થશત અને સભંાવનાઓન ેયોગ્ય રીતે આવરી લવેામાં આવી છે. આ મુલાકાતની સાથે જ, વેપાર, ઉજાય, શવજ્ઞાન અન ે

ટેકનોલોજી, બૌશવધક સપંિા, આઉટર સ્પેસ, ભૂસ્તરિાસ્ત્ર જેવા શવશવધ કે્ષત્રોમાં સરકાર-થી-સરકાર વચ્ચ ેકરારો અન ે



સમજૂતી કરારો તેમજ બનંે િિેોના વેપારી અને અન્દ્ય સંગઠનો વચ્ચે હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા. તેમાં સંિોધન, 

સાંસ્કૃશતક આિાનપ્રિાન, શિક્ષણ વગેરેનો સમાવેિ કરાયો હતો. આ અમારી શવવપક્ષીય ભાગીિારીના બહુપક્ષીય પ્રકૃશતનું 

પ્રશતચબબ છે. 
 

6. રાષ્ટ્રપશત પુશતન ેવિાપ્રધાન મોિીને 2022માં 22મી ભારત-રશિયા વાર્ષિક સશમટ માટે રશિયાની મુલાકાત લવેાનું 

આમંત્રણ આતયંુ હતુ.ં 
 

નવી ડિલ્હી 

ડિસમે્બર 06, 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. 

 
 


