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ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଟିୁନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ 

ଏପି୍ରଲ 28, 2021 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଆଜ ି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ମହାମହମି ଭ୍ଲାଡିମିର ପଟିୁନଙ୍କ ସହ ରଟଲିର ାନ ର ାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା 

ରହାଇଛନି୍ତ । 

ଉଭୟ ରନତା ରକାଭିଡ-୧୯ ମହାମାରୀ ସମ୍ପକତରର ଆରଲାଚନା କରିଥରିଲ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିପଟିୁନ ଏହ ିସମୟରର ଭାରତ ସରକାର ଓ 

ରଦଶବାସୀଙ୍କ ସହତି ଅଛନି୍ତ ଓ ରୁଷ  ଥା ସମ୍ଭବ ସାହା ୟ ର ାୋଇ ରଦବ ରବାଲି କହିଛନି୍ତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରମାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି

ପଟିୁନଙୁ୍କ ଧନୟବାଦ ଜଣାଇବା ସହ ଭାରତକ ୁରୁଷର ସାହା ୟ ଦୁଇ ରଦଶର ବନୁ୍ଧତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ରବାଲି କହିଥରିଲ । 

ଉଭୟ ରନତା ରବୈଶ୍ୱକି ମହାମାରୀ ମକୁାବଲିା କରିବା ଦିେରର ଦୁଇ ରଦଶର ସହର ାେ ସମ୍ପକତରର ଆରଲାଚନା କରିଥରିଲ । 
ସପ୍ଟୁନିକ୍-ଭି ଟିକାର ଆପତକାଳୀନ ବୟବହାରକ ୁଭାରତ ଅନୁରମାଦନ କରିବା ରନଇ ପଟିୁନ ତାହାର ପ୍ରଶଂସା କରିଥରିଲ । ଭାରତ, 

ରୁଷ ଓ ଅନୟାନୟ ରଦଶରର ରୁଷୀୟ ଟିକା ପ୍ରସୁ୍ତତ ରହବ ରବାଲି ଦୁଇରଦଶ ରନତା ଉରେଖ କରିଥରିଲ ।  

ଦୁଇରଦଶର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଂଶୀଦାରୀତା ମରନାଭାବ ଦୃଷି୍ଟ୍ରୁ ଉଭୟ ରନତା ଦ୍ୱିପାକି୍ଷକ ସମ୍ପକତକ ୁଆହୁରି ଦୃଢ କରିବା ଉପରର େରୁୁତ୍ୱାରରାପ 

କରିଥରିଲ। ଭାରତରର େେନ ାନ କା ତୟକ୍ରମ ଓ ଏଥପିାଇ ଁଚାରିଜଣ ମହାକାଶଚାରିଙ୍କ ରୁଷରର ତାଲିମ ପାଇ ଁମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 

ସାଧବୁାଦ ଜଣାଇଥରିଲ । 

ଉଦ୍ଜାନ ମିତବୟୟିତା ସହ ଅକ୍ଷୟ ଶକି୍ତ ରକ୍ଷତ୍ରରର ଉଭୟ ରଦଶର ଅଧକି ସହର ାେ ଉପରର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉରେଖ କରିଥରିଲ 

। ଉଭୟ ରଦଶର ରବୈରଦଶକି ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନୂତନ ଭାରବ ବିଭିନ୍ନ ଆରଲାଚନା ପାଇ ଁ ଦୁଇ ରନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ସହମତ ି

ରହାଇଥଲିା । 

ରସରଟେମ୍ବର ୨୦୧୯ରର ଉଭୟ ରନତା ଭ୍ଲାଡରିଭାଷ୍ଟ୍କ ଶଖିର ସମି୍ମଳନୀରର ରହାଇଥବିା େରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ତ ନିଷ୍ପରି୍ତ୍ ଉପରର ମଧ୍ୟ ଆରଲାଚନା 

କରିଥରିଲ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରମାଦୀ ଆୋମୀ ଦିନରର ପଟିୁନଙୁ୍କ ଭାରତ ଆସିରଲ ଉଭୟରନତା ଦ୍ୱିପାକି୍ଷକ ଆରଲାଚନା ଅଧକି 

ବୟାପକ ରହାଇପାରିବ ରବାଲି କହିଥରିଲ । ୨୦୨୧ ବ୍ରିକ୍ସ ସମି୍ମଳନୀରର ଭାରତର ଅଧନିାୟକତ୍ୱକ ୁରୁଷ ପରୂ୍ଣ୍ତ ସମଥତନ ରଦବ ରବାଲି ଶ୍ରୀ 

ପଟିୁନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ପ୍ରତିଶରୁ୍ତ ିରଦଇଥରିଲ । ଦ୍ୱିପାକି୍ଷକ ଓ ଆନ୍ତଜତାତିକ ବୟାପାରରର ଉଭୟରନତା ଆରଲାଚନା କରିରବ ରବାଲି 

ନିଜ ନିଜ ସମ୍ମତ ିପ୍ରଦାନ କରିଥରିଲ । 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 

ଏପି୍ରଲ 28, 2021 
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