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પ્રધાનમંત્રીએ રશિયન સંઘના રાષ્ટ્રપશિ પુશિન સાથ ેટેલીફોન પર વાિ કરી 

એપ્રિલ  28, 2021 

પ્રધાનમંત્રી નરને્દ્ર મોદીએ આજ ેરશિયન સંઘના રાષ્ટ્રપશિ મહામશહમ વ્લાશદમીર પુશિન સાથે ટેલીફોન પર વાિ કરી હિી. 
  

બંને નેિાઓએ કોશવડ19 રોગચાળાન ેપગલે ઊભી થયેલી અને સિિ બદલાિી શથથશિ પર ચચાા કરી હિી. રાષ્ટ્રપશિ પુશિને 

ભારિના લોકો અને સરકારની સાથે હોવાની લાગણી વ્યક્ત કરી હિી અને ખાિરી આપી હિી કે, રશિયા આ સંબંધમાં િ

ક્ય િમામ સાથસહકાર આપિે. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ રાષ્ટ્રપશિ પુશિનનો આભાર માન્દ્યો હિો િથા જણાવ્યું હિંુ કે, રશિયાનો
 ત્વશરિ ટેકો બંને દેિો વચ્ચેની કાયમી મૈત્રીપૂણા સંબંધોનું પ્રિીક છે. 
  

બંને નેિાઓએ આંિરરાષ્ટ્ર ીય રોગચાળા સામે લડવા બંને દેિો વચ્ચે વિામાન સાથસહકારની નોધં લીધી હિી. ભારિમાં થપુિ
શનક-
વી રસીનો કટોકટીમાં ઉપયોગ કરવા માટે મજૂંરી આપવાના પગલાંની રાષ્ટ્રપશિ પુશિને પ્રિંસા કરી હિી. બંને નેિાઓએ સં

મશિ આપી હિી કે, રશિયાની રસીનું ઉત્પાદન ભારિમાં થિે, જનેો ઉપયોગ ભારિ, રશિયા અને ત્રીજા દેિોમા ંથિે. 
  

બંને નેિાઓએ બંને દેિો વચ્ચેના શવિેષ મૈત્રીપૂણા સંબંધોને વધાર ેગાઢ બનાવવા શવશવધ ક્ષેત્રોમાં શિપક્ષીય સાથસહકારને મ

જબૂિ કરવાના મહત્વ પર પણ અશભપ્રાયોનુ ંઆદાનપ્રદાન કયુું હિંુ. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ભારિના ગગનયાન કાયાક્રમ માટે ર

શિયા પાસેથી પ્રાપ્ત સાથસહકારની અને ચાર ગગનયાન અવકાિયાત્રીઓની િાલીમનો રશિયન િબક્કો પૂણા થવાન પ્રિંસા 

કરી હિી. 
  

બંને નેિાઓએ હાઇડર ોજન અથાિંત્ર સશહિ પુનઃપ્રાપ્ય ઊજાાના ક્ષેત્રમાં સાથસહકાર વધારવા માટેની િક્યિાઓ શવિે પણ વા

િ કરી હિી. 
  

પ્રધાનમંત્રી મોદી અને રાષ્ટ્રપશિ પુશિને બંને દેિોના શવદેિ અને સંક્ષણ મંત્રીઓને સમાવિા નવો 2+2 સંવાદ થથાશપિ કરવા

નો શનણાય લીધો હિો. 
  

બંને નેિાઓ ફોન પર વાિચીિ દરશમયાન સપ્ટેમ્બર,2019મા ં વ્લાશદવોથિોકમા ંિેમની છેલ્લી શિખર સંમેલનની બેઠક દરશમ

યાન લેવાયેલા મહત્વપૂણા શનણાયો પણ યાદ કયાા હિા. પ્રધાનમતં્રી મોદીએ જણાવ્યું હિંુ કે, િેઓ ચાલુ વષાના અંિે શિપક્ષીય

 શિખર સંમેલન માટે રાષ્ટ્રપશિ પુશિનની ભારિની મુલાકાિને લઈને આિુર છે. આ શિખર સંમેલન િેમના અંગિ અને શવશ્વસ

શનય સંવાદન ેજાળવવાની િક પ્રદાન કરિે. રાષ્ટ્રપશિ પુશિન ેખાિરી આપી હિી કે, વષા 2021 દરશમયાન શિક્સની ભારિ

ની અધ્યક્ષિાની સફળિા માટે રશિયાના પ્રધાનમંત્રીનો સંપૂણા સાથસહકાર મળિ.ે બંને નેિાઓ શિપક્ષીય અને આંિરરાષ્ટ્ર ી

ય મુદ્દાઓ પર એકબીજાના સંપકામા ંરહેવા સંમિ થયા હિા. 
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