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21ਵਾਾਂ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਸਾਲਾਨਾ ਸਸਖਰ ਸੰਮਲੇਨ 

 
ਦਸੰਬਰ 06, 2021 

 
1. ਰੂਸੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾਮਾਸਹਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪ੍ੁਸਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ 21ਵੇਂ ਭਾਰਤ-
ਰੂਸ ਸਲਾਨਾ ਸਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਸਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ 6 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਆਏ। 

 

2. ਰਾਸ਼੍ਟਰਪ੍ਤੀ ਪ੍ੁਸਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪ੍ਿੱਧਰੀ ਵਫਦ ਵੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼੍ਟਰਪ੍ਤੀ ਪ੍ੁਸਤਨ 

ਦਰਸਮਆਨ ਦੁਵਿੱਲੀ ਗਿੱਲਬਾਤ ਸਨਿੱਘੇ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਸਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਦੋਵਾਾਂ ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਨੇ ਕੋਸਵਡ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ 

ਦਰਪ੍ੇਸ਼੍ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਾਂ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਦਰਸਮਆਨ ‘ਸਵਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਅਤੇ ਸਵਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਅਸਧਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਰਣਨੀਤਕ 

ਭਾਈਵਾਲੀ’ ਸਵਿੱਚ ਲਗਾਤ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਤਸਿੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼੍ ਅਤੇ ਰਿੱਸਖਆ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਦੇ 2+2 

ਵਾਰਤਾਲਾਪ੍ ਦੀ ਪ੍ਸਹਲੀ ਮੀਸਟੰਗ ਅਤੇ 6 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਦਿੱਲੀ ਸਵਿੱਚ ਸਮਲਟਰੀ ਅਤੇ ਸਮਲਟਰੀ-
ਤਕਨੀਕੀ ਸਸਹਯੋਗ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਸਮਸ਼੍ਨ ਦੀ ਮੀਸਟੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। 

 

3. ਦੋਨਾਾਂ ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਆਰਸਿਕ ਸਸਹਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜੋਰ ਸਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਸਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ 

ਭਸਵਿੱਖਬਾਣੀਯੋਗ ਅਤੇ ਸਨਰੰਤਰ ਆਰਸਿਕ ਸਸਹਯੋਗ ਲਈ ਸਵਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚਾਲਕਾਾਂ 'ਤੇ ਜੋਰ ਸਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ 

ਆਪ੍ਸੀ ਸਨਵੇਸ਼੍ਾਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼੍ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼੍ ਅੰਦਰ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਸਨਵੇਸ਼੍ ਦੀ 

ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼੍ਨਲ ਨਾਰਿ-ਸਾਊਿ ਟਰਾਾਂਸਪ੍ੋਰਟ ਕੋਰੀਡੋਰ (INSTC) ਅਤੇ ਤਜਵੀਜਸ਼੍ੁਦਾ ਚੇਨਈ - 
ਵਲਾਦੀਵੋਸਤੋਕ ਈਸਟਰਨ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੁਆਰਾ ਕਨੈਕਟੀਸਵਟੀ ਦੀ ਭੂਸਮਕਾ ਸਵਚਾਰ-ਵਟਾਾਂਦਰੇ ਸਵਿੱਚ 

ਸ਼੍ਾਮਲ ਸੀ। ਦੋਹਾਾਂ ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਖੇਤਰਾਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਦੂਰ-ਪ੍ੂਰਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਾਂ 

ਸਵਚਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਅੰਤਰ-ਖੇਤਰੀ ਸਸਹਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਕੋਸਵਡ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਵਰੁਿੱਧ ਜੰਗ ਸਵਿੱਚ ਚਿੱਲ 

ਰਹੇ ਦੁਵਿੱਲੇ ਸਸਹਯੋਗ ਦੀ ਸ਼੍ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਸਜਸ ਸਵਿੱਚ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਜੁਕ ਸਮੇਂ ਸਵਿੱਚ ਦੋਵਾਾਂ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 

ਸਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨੁਿੱਖੀ ਮਦਦ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹੈ। 

 

4. ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਆਲਮੀ ਆਰਸਿਕ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅਫਗਾਸਨਸਤਾਨ ਦੀ ਸਸਿਤੀ ਸਮੇਤ 

ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਸ ਗਿੱਲ 'ਤੇ ਸਸਹਮਤ ਹੋਏ ਸਕ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼੍ ਅਫਗਾਸਨਸਤਾਨ 

'ਤੇ ਸਾਾਂਝੇ ਸਦਰਸ਼੍ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਸਚੰਤਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਇਤੇਫ਼ਾਕ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਸਨਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼੍ਵਰੇ ਅਤੇ 

ਸਸਹਯੋਗ ਲਈ NSA ਪ੍ਿੱਧਰ 'ਤੇ ਸਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੁਵਿੱਲੇ ਰੋਡਮੈਪ੍ ਦੀ ਸ਼੍ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਸਕਹਾ ਸਕ ਦੋਵਾਾਂ 

ਸਧਰਾਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਮੁਿੱਸਦਆਾਂ 'ਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਦਰਸ਼੍ਟੀਕੋਣ ਸਾਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼੍ਟਰ ਸੁਰਿੱਸਖਆ ਪ੍ਰੀਸ਼੍ਦ 

ਸਮੇਤ ਬਹੁ-ਪ੍ਿੱਖੀ ਮੰਚਾਾਂ 'ਤੇ ਸਸਹਯੋਗ ਨੰੂ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਸਹਮਤੀ ਸਦਿੱਤੀ। ਰਾਸ਼੍ਟਰਪ੍ਤੀ ਪ੍ੁਸਤਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ 

ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼੍ਟਰ ਸੁਰਿੱਸਖਆ ਪ੍ਰੀਸ਼੍ਦ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਜੀ ਮੈਂਬਰਸਸ਼੍ਪ੍ ਅਤੇ 2021 ਸਵਿੱਚ 

ਸਬਰਕਸ ਦੀ ਸਫਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਸਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਰਕਸਟਕ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 

ਲਈ ਰੂਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਸਦਿੱਤੀ। 



 

5. ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਦੇ ਸ਼੍ਾਾਂਤੀ, ਤਰਿੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼੍ਹਾਲੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਸਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਸਾਾਂਝਾ ਸਬਆਨ ਸਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ 

ਦੁਵਿੱਲੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਰੂਪ੍ ਸਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਪ੍ਾਰ, ਊਰਜਾ, 

ਸਵਸਗਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਬੌਸਧਕ ਸੰਪ੍ਿੱਤੀ, ਬਾਹਰੀ ਪ੍ੁਲਾੜ, ਭੂ-ਸਵਸਗਆਨ, ਖੋਜ, ਸਿੱਸਭਆਚਾਰਕ ਵਟਾਾਂਦਰੇ, 

ਸਸਿੱਸਖਆ ਆਸਦ ਵਰਗੇ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਖੇਤਰਾਾਂ ਸਵਿੱਚ ਵਪ੍ਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਾਂ ਸਵਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਿੱਧਰ ਦੇ ਕਈ 

ਸਮਝੌਸਤਆਾਂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਵਿੱਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਬਹੁਪ੍ਿੱਖੀ ਚਸਰਿੱਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸਬੰਬ ਹੈ।   

 

6. ਰਾਸ਼੍ਟਰਪ੍ਤੀ ਪ੍ੁਸਤਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 2022 ਸਵਿੱਚ 22ਵੇਂ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਸਾਲਾਨਾ ਸਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਸਵਚ 

ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਰੂਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਦਾ ਸਦਿੱਤਾ। 

 

ਨਵੀਂ ਸਦਿੱਲੀ 

6 ਦਸੰਬਰ, 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. 

 


