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ਰਸੂੀ ਸਘੰ ਦ ੇਵਿਦਸੇ਼ ਮਤੰਰੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫਰੇੀ (31 ਮਾਰਚ - 1 ਅਪ੍ਰਲੈ 2022) 

1 ਅਪ੍ਰਲੈ, 2022 

 

1. ਰੂਸੀ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਦਸੇ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਸਰਗੇਈ ਲਾਿਰਿੋ 31 ਮਾਰਚ -1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੱਕ 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਵਿਕਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

 

2. ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ਕੰਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 

ਦੋਿਾਾਂ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਸਵਹਯੋਗ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਵਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਿਪ੍ਾਰ ਅਤੇ ਆਰਵਿਕ ਸਬੰਿਾਾਂ 

'ਤੇ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਿਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਸੇ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਰੋ ਵਦੱਤਾ ਵਕ ਿੱਖ-ਿੱਖ 

ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਅਸਵਿਰਤਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਿਵਿਿਸਿਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ਸੇ਼ ਵਚਤੰਾ ਦਾ 

ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੋਿਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਆਰਵਿਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਿੱਰੀ ਸੰਪ੍ਰਕ ਸਵਿਰ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਰਵਹਣਾ ਉਨ੍ਾਾਂ 

ਲਈ ਮਹੱਤਿਪ੍ੂਰਨ ਹੈ। 

 

3. ਦੋਿਾਾਂ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰਨੇ ਨਾਲ ਸਬਿੰਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਲਾਿਰੋਿ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਖੱ 

ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਵਜਸ ਵਿਚੱ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਿਾਇਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 

ਵਹੰਸਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹਤੱਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦੱਤਾ। ਮਤਭੇਦਾਾਂ ਅਤੇ ਵਿਿਾਦਾਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ 

ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਕਾਨੂਨੰਾਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ 

ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

4. ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਵਨਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਿੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਲਾਿਰਿੋ ਨੇ ਚੀਨ ਵਿਚੱ 

ਅਫਗਾਵਨਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਹਈੋ ਹਾਲੀਆ ਕਾਨਫਰਸੰ ਬਾਰੇ ਆਪ੍ਣੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਿਾਇਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ 

ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ UNSCR 2593 ਅੰਦਰ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਾਂ ਵਚਤੰਾਿਾਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ 

ਅਤੇ ਅਫਗਾਨ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ JSPOA ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਿੀ 

ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਬਰੀਵਫੰਗ ਦਾ ਸਿਾਗਤ ਕੀਤਾ। 

 

5. ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਤੰਰੀ ਅਜੱ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਾਨ ਮਤੰਰੀ ਸ਼ਰੀ ਨਵਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਿੀ ਮਲੁਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। 

 

ਨਿੀਂ ਵਦੱਲੀ 

1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 

 
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. 

 


