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ക ോവിഡ് -19 സംബന്ധിച്ച് പ്രധോന മപ്രിയ ം റഷ്യൻ പ്രസിഡണ്ട് വലോഡിമിർ 

വി  ര ടിന ം തമ്മില ള്ള ടടലിക ോൺ സംഭോഷ്ണം. 

മോർച്ച് 25, 2020 

 

പ്രധോനമപ്രി നകേപ്ര കമോഡി റഷ്യൻ ട ഡകറഷ്ൻ പ്രസിഡണ്ട് വലോഡിമിർ വി ര റ്റിന മോയി 
ഇന്ന് ടടലിക ോൺ സംഭോഷ്ണം നടത്തി. ക ോവിഡ് -19 ര ർച്ചവയോധി രശ്ചോത്തലത്തിടല 

ആക ോള സോഹചേയം േണ്ട  കനതോക്കള ം ചർച്ച ടചയ്ത . 

 

റഷ്യയിൽ കേോ ം മൂലം ദ േിതമന ഭവിക്ക ന്നവർക്ക് കവ ത്തില ള്ള കേോ മ ക്തിയ്ക്കോയി 
പ്രധോന മപ്രി ആശംസ ൾ അറിയിച്ച   ൂടോടത പ്രസിഡന്റ് ര ടിന്റടറ കനതൃതവത്തിൽ 

റഷ്യ നടത്ത ന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേോ ടത്ത എതിേിട ന്നതിൽ വിജയിക്കടെ എന്ന ം 

അകേഹം പ്രതയോശ പ്ര ടിപ്പിച്ച . 

 

ക ോവിഡ്-19 ടന കനേിട ന്നതിൽ ഇരയ സവീ േിച്ച നടരടി ൾ വിജയം  ടണ്ടത്ത ന്നതിന്റ 

പ്രസിഡന്റ് ര ടിന ം പ്രധോനമപ്രികയോട് ആശംസൾ അറിയിച്ച . 

 

ഈ വലിയ പ്രതിസന്ധി മൂലം അഭിമ ഖീ േികക്കണ്ടി വേ ന്ന ആകേോ യം, മേ ന്ന  ൾ, 

ശോസ്തപ്തീയ  കവഷ്ണം, മോന ഷ്ി മോയ വസ്തത ത ൾ  ൂടോടത ആക ോള 

സോമ്പത്തി ോവസ്ഥയിടല പ്രതയഘോതങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾടപ്പട ന്ന എലലോ 

ടവലല വിളി ടളയ ം ശേിയോയ േീതിയിൽ കനേിട ന്നതിന്റ ത ടർന്ന ം രേയോകലോചന ള ം 

സഹ േണവ ം നടത്ത ന്നതോടണന്ന്  ഇേ  കനതോക്കള ം അം ീ േിച്ച . G20 ഘടനയിൽ നിന്ന് 
ട ോണ്ട് ഒേ മിച്ച  ക ോവിഡ് -19 ടന കനേിട ന്നതിന ള്ള അരോേോപ്ര സഹ േണത്തിന്റടറ 

പ്രോധോനയം അവർ ഊന്നി രറഞ്ഞ . 

 

റഷ്യയിടല ഇരയൻ വിദയോർത്ഥി ള ടട സൗ േയോർത്ഥം റഷ്യൻ അധി ോേി ൾ 

പ്ര ടിപ്പിച്ച സഹ േണത്തിന്റ പ്രധോനമപ്രി അഭിനരനങ്ങൾ അറിയിച്ച   ൂടോടത  ഇത് 

ഭോവിയില ം ത ടേ ടമന്ന് പ്രതീക്ഷിക്ക ന്നതോയ ം അകേഹം രറഞ്ഞ .പ്രസിഡന്റ് ര ടിൻ 

ഇത് സംബന്ധിച്ച ള്ള എലലോ സഹോയങ്ങള ം വോഗ്ദോനം ടചയ്ത . റഷ്യൻ രൗേന്മോേ ടട 



സവോസ്ഥയം ഉറപ്പോക്ക ന്നതിനോയി സോധയമോയ എലലോ രേിപ്ശമങ്ങള ം നടത്ത ന്നതിന ം 

ആവശയമ ള്ളകപ്പോൾ തിേിച്ച  കരോ  ന്നതിന ം ബന്ധടപ്പെ ഇരയൻ അധി ോേി ൾ 

സൗ േയടമോേ ക്ക ന്നത് ത ടേ ന്നതോടണന്ന  പ്രധോന മപ്രി പ്രസിഡണ്ട് ര ടികനോട് രറഞ്ഞ . 

 

മി ച്ച പ് ിയോത്മ തയ ം, ഊഷ്മളവ ം ഹൃദയവ മോയ സമയ ബന്ധിത ഉഭയ ക്ഷി 
ബന്ധങ്ങൾ ത ടർന്ന് കരോ  ന്നതിന്റ അട ത്ത സഹ േണം ത ടേ ടമന്ന് ഇേ  കനതോക്കള ം 

സമ്മതിക്ക  യ ണ്ടോയി.ഈ വർഷ്ത്തിൽ വയക്തി തമോയി സംവദികക്കണ്ട 

അവസേങ്ങൾക്കോയി പ്രതീക്ഷിക്ക ന്ന ടവന്ന  അവർ ആവർത്തിച്ച  രറയ  യ ണ്ടോയി .   

 

 

നയൂ ഡൽഹി  

25 മോർച്ച്, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


