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భారత్ – రష్యా 21వ వార్షిక సదస్సు 
డిస ెంబర్ 06, 2021 
 

1. రష్యన్ ఫ డరేషన్ అధ్యక్షుడు గౌరవనీయ శ్రీ వ్లాదిమిర్ పుతిన్ 2021 
డిస ెంబర్ 06న న్యూఢిల్లీలో అధికారిక పర్యటన జరిపారు. ప్రధాని శ్రీ నరేెంద్ర 
మోదీతో కలిసి భారత్-రష్యా 21వ వార్షిక సదస్సులో పాల్గొనేెందుకు ఆయన 

విచ్చేశారు. 
 
2. అధ్యక్షుడు పుతిన్ తో పాటు ఉన్నత స్థాయి ప్రతినిధి బ ెందెం కూడా 

పర్యటిెంచిెంది. ప్రధాని మోదీ అలాగే పుతిన్ మధ్య ద్వైపాక్షిక చర్చలు 

సుహ ద్భావ మరియు స్నేహపూర్వక వాతావరణెంలో జరిగాయి. కోవిడ్ మహమ్మారి 
కారణెంగా సవాళ్లు న లకొన్నప్పటికీ ఇరు దేశాల మధ్య ‘ప్రత్యేకమైన మరియు 

విశేషమైన వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యెం’లో సుస్థిర పురోగతి పట్ల ఇరువురు 
నాయకులు సెంత ప్తి వ్యక్తెం చేశారు. 2021 డిసెంబర్ 06న న్యూఢిల్లీలో విదేశాెంగ 

మరియు రక్షణ మెంత్రులతో కూడిన 2+2 చర్చలకు సెంబెంధిెంచి మొట్టమొదటి 

సమావేశెం అలాగే మిలిటరీ ఇెంకా మిలిటరీ-సాెంకేతిక సహకారెంపై అెంతర్-ప్రభుత్వ 
కమిషన్ కు సెంబెంధిెంచి సమావేశాన్ని నిర్వహిెంచడాన్ని వారు స్వాగతిెంచారు. 
 
3. మరిెంత ఆర్థిక సహకారెం యొక్క ఆవశ్యకతను ఇరువురు నాయకులు నొక్కిచ ప్పారు 

అలాగే ఈ నేపథ్యెంలో, దీర్ఘకాలికెంగా అెంచనా వేయదగిన ఇెంకా సుస్థిరమైన ఆర్థిక 

సహకారెం కోసెం వ ద్ధికి సెంబెంధిెంచి కొత్త ఛోదకాల అవసరెం గురిెంచి 

పునరుద్ఘాటిెంచారు. పరస్పర ప ట్టుబడుల యొక్క విజయ ప్రస్థానాన్ని వారు 

కొనియాడారు అలాగే ఇరు దేశాల్లో పరస్పరెం మరిన్ని ప ట్టుబడుల కోసెం 

ఎదురుచూస్తున్నట్లు చ ప్పారు. అెంతర్జాతీయ ఉత్తర-దక్షిణ రవాణా కారిడార్ 
(ఐఎన్ఎస్ టీసీ) ద్వారా కన క్టివిటీ యొక్క పాత్ర అలాగే ప్రతిపాదిత చ న్నై – 
వ్లాడివోస్తోక్ ఈస్టర్న్ మారిటైమ్ కారిడార్ గురిెంచి ఈ చర్చల్లో 

ప్రస్తావిెంచారు. రష్యాకు సెంబెంధిెంచిన వివిధ ప్రాెంతాల మధ్య, ప్రధానెంగా 
రష్యా సుదూర తూర్పు ప్రాెంతెం, భారత రష్ట్రాల మధ్య మరిెంత అెంతర్-
ప్రాెంతీయ సహకారెం కోసెం ఇరువురు నాయకులు ఎదురుచూస్తున్నారు. కీలకమైన ఆవశ్యక 

సమయాల్లో ఇరు దేశాలు ఒకరికొకరు మానవతా సహకారాన్ని అెందిెంచుకోవడెంతో సహా 

కోవిడ్ మహమ్మారిపై పోరాటెంలో ప్రస్తుతెం న లకొన్న ద్వైపాక్షిక 

సహకారాన్ని వారు కొనియాడారు. 
 



4. మహమ్మారి తదనెంతర ప్రపెంచ ఆర్థిక రికవరీ, అలాగే ఆప్ఘనిస్థాన్ లో 

పరిస్థితితో సహా ప్రాెంతీయ మరియు ప్రపెంచ పరిణామాల గురిెంచి నేతలు చర్చిెంచారు. 
ఆప్ఘనిస్థాన్ విషయెంలో ఇరు దేశాలు ఒకేవిధమైన ద క్పథాలు ఇెంకా ఆెందోళనలను 

వ్యక్తెం చేశాయని వారు అెంగీకరిెంచారు అలాగే ఆప్ఘనిస్థాన్ పై సెంప్రదిెంపులు 

ఇెంకా సహకారానికి సెంబెంధిెంచి ఎన్ ఎస్ఏ స్థాయిలో రూపొెందిెంచిన ద్వైపాక్షిక 

రోడ్ మ్యాప్ ను వారు ప్రశెంసిెంచారు. అనేక అెంతర్జాతీయ అెంశాలపై ఇరు పక్షాలు 

ఉమ్మడి అభిప్రాయాలను వ్యక్తెం చేయడాన్ని వారు నొక్కిచ ప్పారు అలాగే 

ఐక్యరాజ్యసమితి (యూఎన్) భద్రతా మెండలితో సహా బహుళపక్ష వేదికల్లో 

సహకారాన్ని మరిెంత బలోపేతెం చేసుకోవడానికి అెంగీకరిెంచారు. యూఎన్ భద్రతా 

మెండలిలో భారత్ యొక్క ప్రస్తుత తాత్కాలిక సభ్యత్వెం అలాగే 2021లో 
బ్రిక్స్ కూటమి అధ్యక్ష బాధ్యతలను విజయవెంతెంగా నిర్వహిెంచడెం పట్ల 

ప్రధాని మోదీని అధ్యక్షుడు పుతిన్ అభినెందిెంచారు. ఆర్కిటిక్ కౌన్సిల్ కు 

ప్రస్తుత అధ్యక్షతకు సెంబెంధిెంచి రష్యాను ప్రధాని మోదీ అభినెందిెంచారు. 
 
5. భారత్-రష్యా: శాెంతి, ప్రగతి అలాగే సుసెంపన్నత కోసెం భాగస్వామ్యెం పేరుతో 

విడుదల చేసిన సెంయుక్త ప్రకటన అనేది ద్వైపాక్షిక సెంబెంధాల పరిస్థితి ఇెంకా 

భవిష్యత్తు అెంచనాలను సరిగ్గా ప్రతిబిెంబిెంచిెంది. ఈ పర్యటన సెందర్భెంగా ఇరు 

ప్రభుత్వాల మధ్య అనేక ఒప్పెందాలు ఇెంకా ఎెంఓయూలు కుదిరాయి. అదేవిధెంగా 

వాణిజ్యెం, ఇెంధనెం, సైన్స్ అెండ్ ట క్నాలజీ, మేధోసెంపత్తి, అెంతరిక్షెం, 
భౌగోళిక అన్వేషణ, సాెంస్క తిక మార్పిడి, విద్య తదితర విభిన్న రెంగాల్లో ఇరు 

దేశాలకు చ ెందిన వాణిజ్య మరియు ఇతర సెంస్థల మధ్య ఒప్పెందాలు కూడా ఇెందులో 

ఉన్నాయి. మన ద్వైపాక్షిక సెంబెంధాల యొక్క బహుముఖ స్వభావానికి ఇది 

తర్కాణెంగా నిలుస్తోెంది. 
 
6. 2022లో భారత్-రష్యా 22వ వార్షిక సదస్సు కోసెం రష్యాలో 

పర్యటిెంచాల్సిెందిగా ప్రధాని మోదీకి రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ ఆహ్వానెం 

పలికారు. 
 
న్యూఢిల్లీ 
డిస ెంబర్ 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. 
 


