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રશિયા-ભારત-ચીનનાાં શિદિે માંત્રીઓન ાં પ્રસે રીલીઝ 

સપ્ટેમ્બર 10, 2020 
મોસ્કોમાાં 10 સપ્ટેમ્બર 2020 નાાં રોજ રશિયાનાાં શિદેિ માંત્રી શ્રી સર્ગેઇ લાિરોિ, ભારતનાાં શિદેિ માંત્રી ડૉ. 
એસ. જયિાંકર અને ચીનનાાં સ્ટેટ કાઉશસસલર/ શિદેિ માંત્રી શ્રી િાાંર્ગ યી મળ્યા હતા. 
 

આ નેતાઓએ પારસ્પરરક સમજણ, મૈત્રી અન ે શિશ્િાસની ભાિના સાથે રશિયા-ભારત-ચીન શત્રપક્ષીય સહકાર 
િધ  મજબૂત કરિા પર તથા આાંતરરાશિય અને પ્રાાંશતય મહત્િ ધરાિતા શિષયર્ગત મ દ્દાઓ પર દ્રશિકોણોન ાં 
આદાનપ્રદાન કય ું હત ાં. માંત્રીઓએ નોંધ કરી હતી કે ત્રણ દેિોનો સામાસય શિકાસ અને સહકાર િૈશશ્િક િૃશધધ, 
િાાંશત અને શસ્થરતાનો પ્રચાર કરિા માટ ેસાંિાહક છે. 
 

શધિશતય શિશ્િ ય ધધમાાં શિજયની 75મી િષષર્ગાાંઠ અને સાંય ક્ત રાિનાાં શનમાષણનાાં પ્રસાંર્ગે 23 જૂન 2020 નાાં 
રોજની તેઓની શિડીયો-કોસફરસસ યાદ કરતા, માંત્રીઓએ સમાિેિક બહ આયામિાદમાટે તેઓનાાં સમથષન અને 
આાંતરરાશિય કાયદાનાાં િૈશશ્િક રીતે ઓળખ કરાયેલા શસધધાાંતો માટેનાાં આદરન ાં પ નઃઉચ્ચારણ કય ું હત ાં. 
 

માંત્રીઓએ ઓર્ગસ્ટ 2019 માાં ભારત ધિારા યોજિામાાં આિેલ પ્રાાંશતય મ દ્દાઓ પરનાાં 2જા RIC DG-સ્તરનાાં 
પરામિો, સપ્ટેમ્બર 2019 માાં ચીન ધિારા યોજિામાાં આિેલી 17મી RIC એકેડેશમક એક્સચેંજ કોસફરસસ, 
ઓક્ટોબર 2019 માાં રશિયા ધિારા યોજિામાાં આિેલા RIC યાંર્ગ રડપ્લોમેટ્સ પ્રોગ્રામનાાં 3જા સાંસ્કરણ, અને 8 
સપ્ટેમ્બર 2020 નાાં રોજ યોજિામાાં આિેલી નેિનલ સેશનટરી એસડ એશપડેશમયોલોશજકલ સર્વિસીસની પ્રથમ 
ઓનલાઇન બેઠક સશહત RIC ફે્રમિકષ અાંતર્ગષત યોજિામાાં આિેલી સાંય ક્ત પ્રિૃશિઓ ચાલ ાં રાખિાની પ્રિાંસા સાથે 
નોંધ લીધી હતી. માંત્રીઓ સાંમત થયા હતા કે પ્રબળ િૈજ્ઞાશનક અને ઔદ્યોશર્ગક ક્ષમતાઓ ધરાિતા ત્રણ દેિો 
કોશિડ-19 મહામારીની અસર નાબૂદ કરિા તરફ નોંધપાત્ર યોર્ગદાન આપી િક ેછે. 
 

ભારતનાાં શિદેિ માંત્રીએ અને ચીનનાાં શિદેિ માંત્રીએ RIC ની અધ્યક્ષતા માટે અને છેલ્લા એક િષષ દરશમયાન 
યોજેલી બેઠકો/પરરષદો માટે રશિયાનાાં શિદેિ માંત્રીનો આભાર માસયો હતો. રશિયાનાાં શિદેિ માંત્રીએ અશધકૃત રીતે 
RIC ની અધ્યક્ષતા ભારતનાાં શિદેિ માંત્રીન ેસોંપી હતી. 
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