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ರಷ್ಯಾ  ಒಕ್ಕೂ ಟದ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  

ದೂರವಾಣಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ 

ಏಪ್ರಿಲ್ 28, 2021 

ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಶ್ರ ೀ ನರೇಂದ್ರ  ಮೀದಿ ಅವರು ರಷ್ಯಾ  ಒಕ್ಕೂ ಟದ್ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷರಾದ್ ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ಶ್ರ ೀ ವಾಾ ಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿ

ನ್ ಅವರೇಂದಿಗೆ ಇೇಂದು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಸಮಾಲೀಚನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. 
 

ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಕೀವಿಡ್-19 ಸೇಂಕ್ರರ ಮಿಕ ಸಿಿ ತ್ರಗತ್ರಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ರು.  

ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಅವರು, ಭಾರತ ಸಕ್ರೆರ ಮತುು  ಜನತೆಗೆ ಸಹಕ್ರರ  ವಾ ಕು ಪ್ಡಿಸಿದ್ರು ಮತುು  ರಷ್ಯಾ  ಭಾರತಕ್ಕೂ  ಸಧ್ಾ

ವಾದ್ ಎಲ್ಲಾ  ನೆರವನ್ನು  ನ್ವೀಡಲಿದೆ ಎೇಂಬ ಸಂದೇಶ ನ್ವೀಡಿದ್ರು. ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಶ್ರ ೀ ನರೇಂದ್ರ  ಮೀದಿ ಅವರು ಅಧ್ಾ

ಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಧ್ನಾ ವಾದ್ಗಳನ್ನು  ಹೇಳಿದ್ರು ಮತುು  ಭಾರತಕ್ಕೂ  ರಷ್ಯಾ ದ್ ಪ್ರರ ಮಾಣಿಕ ಬೆೇಂಬಲ ನಮಮ  ನ್ವರಂತರ

 ಪ್ರಲುದಾರಿಕ್ಕಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎೇಂದು ಉಲ್ಾ ೀಖಿಸಿದ್ರು. 
 

ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಜಾಗತ್ರಕ ಸೇಂಕ್ರರ ಮಿಕದ್ ವಿರುದ್ಧ  ಎರಡೂ ರಾಷ್್ಟ ರಗಳಲಿಾ  ನಡೆಯುತ್ರು ರುವ ಹೀರಾಟಕ್ಕೂ  ಸಹ

ಕ್ರರ ನ್ವೀಡುತ್ರು ರುವುದ್ನ್ನು  ಉಲ್ಾ ೀಖಿಸಿದ್ರು. ಭಾರತದ್ಲಿಾ  ಸ್ಪೂ ಟಿು ಕ್-

ವಿ ಲಸಿಕ್ಕಯನ್ನು  ತುತುೆ ಬಳಕ್ಕಗೆ ಅನ್ನಮೀದ್ನೆ ನ್ವೀಡಿರುವುದ್ಕ್ಕೂ  ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಮೆಚ್ಚು ಗೆ ವಾ ಕು ಪ್ಡಿಸಿದ್ರು. ಉಭ

ಯ ನಾಯಕರು ಭಾರತದ್ಲಿಾ  ಉತ್ಪೂ ದ್ನೆಯಾಗುವ ರಷ್ಯಾ ದ್ ಲಸಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಭಾರತ, ರಷ್ಯಾ  ಮತುು  ತೃತ್ರೀಯ ರಾಷ್್ಟ ರ

ಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲ್ಲಗುವುದು ಎೇಂದು ನಾಯಕರು ಉಲ್ಾ ೀಖಿಸಿದ್ರು. 
 

ಉಭಯ ನಾಯಕರು ನಮಮ  ವಿಶೇಷ್ಟ ಮತುು   ಹೆಮೆಮ ಯ ಪ್ರಲುದಾರಿಕ್ಕಯ ಸ್ಪೂ ತ್ರೆಯೇಂದಿಗೆ ಹಲವು ವಲಯಗಳ

ಲಿಾ  ದಿಿ ಪ್ಕ್ಷ ೀಯ ಸಹಕ್ರರ ಸಂಬಂಧ್ವನ್ನು  ಇನು ಷ್್ಟ  ಬಲವಧ್ೆನೆಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರರ ಮುಖ್ಾ ವನ್ನು  ಪ್ರ ತ್ರಪ್ರದಿಸಿದ್ರು. 

ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ನರೇಂದ್ರ  ಮೀದಿ ಅವರು ಭಾರತದ್ ಗಗನಯಾನ ಕ್ರಯೆಕರ ಮಕ್ಕೂ  ರಷ್ಯಾ  ಬೆೇಂಬಲ ನ್ವೀಡಿರುವುದ್ಕ್ಕೂ  

ಮತುು  ನಾಲುೂ  ಗಗನಯಾತ್ರರ ಗಳಿಗೆ ರಷ್ಯಾ  ಹಂತದ್ ತರಬೇತ್ರ ಪೂರ್ೆಗೊಳಿಸಿರುವುದ್ಕ್ಕೂ  ಮೆಚ್ಚು ಗೆ ವಾ ಕು ಪ್ಡಿಸಿದ್ರು. 

ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಹೈಡ್ರ ೀಜನ್ ಆರ್ಥೆಕತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನವಿೀಕರಿಸಬಹುದಾದ್ ಇೇಂಧ್ನ ವಲಯದ್ಲಿಾ  ಸಹಕ್ರರ 

ಹೆಚು ಳದ್ ಕುರಿತು ಉಲ್ಾ ೀಖಿಸಿದ್ರು. 
 

ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಮತುು  ವಿದೇಶೇಂಗ ಸಚಿವರನ್ನು ಳಗೊೇಂಡ ಸಚಿವರ ಮ

ಟ್ ದ್ ಸಮಾಲೀಚನೆಗೆ ಹಸದಾಗಿ 2+2 ಮಾತುಕತೆ ಸಿಪ್ನೆಗೆ ನ್ವಧ್ೆರಿಸಿದ್ರು. 
 

2019ರ ಸೆಪ್್ ೇಂಬರ್ ನಲಿಾ  ವಾಾ ಡಿವೀಸ್ ಕ್ ನಲಿಾ  ನಡೆದ್ ಕಳೆದ್ ಶೇಂಗಸಭೆಯ ವೇಳೆ ಕೈಗೊೇಂಡಿದ್ದ  ಪ್ರ ಮುಖ್ ನ್ವಧಾೆ

ರಗಳನ್ನು  ಇಬಬ ರೂ ನಾಯಕರು ಸಮ ರಿಸಿದ್ರು. ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಶ್ರ ೀ ನರೇಂದ್ರ  ಮೀದಿ ಅವರು ಈ ವಷ್ಯೆೇಂತಾ ದ್ಲಿಾ  ನ

ಡೆಯಲಿರುವ ದಿಿ ಪ್ಕ್ಷ ೀಯ ಶೇಂಗಸಭೆಗಾಗಿ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೂ  ಭೇಟಿ ನ್ವೀಡುವುದ್ನ್ನು  ಎದುರು ನ್ನೀ

ಡುತ್ರು ದೆದ ೀನೆ. ಆ ಶೇಂಗಸಭೆ ನಮಮ  ವೈಯಕ್ು ಕ ಮತುು  ವಿಶಿ ಸಹೆ ಸಮಾಲೀಚನೆಗಳನ್ನು  ಮುೇಂದುವರಿಸಲು ವೇದಿ

ಕ್ಕಯಾಗಲಿದೆ ಎೇಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು  ನ್ವೀಡಿದ್ರು. ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಅವರು 2021ರಲಿಾ  ಭಾರತ ವಹಿಸಿಕೇಂಡಿರುವ ಬ್ರರ

ಕ್್  ಅಧ್ಾ ಕ್ಷತೆ ಯಶಸ್ಿ ಗೆ ರಷ್ಯಾ  ಸಂಪೂರ್ೆ ಬೆೇಂಬಲ ನ್ವೀಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ ಗೆ ಭರವಸೆ ನ್ವೀಡಿದ್ರು. ಉಭಯ 

ನಾಯಕರು ದಿಿ ಪ್ಕ್ಷ ೀಯ ಮತುು  ಅೇಂತ್ಪರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ವಿಷ್ಟಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನ್ವಕಟ ಸಂಪ್ಕೆದ್ಲಿಾ ರಲು ಒ

ಪ್ಪೂ ಗೆ ಸ್ಪಚಿಸಿದ್ರು. 
 

ನವ ದೆಹಲಿ 

ಏಪ್ರಿಲ್ 28, 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. 


