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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਸੂੀ ਸੰਘ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਪ੍ੁਤਤਨ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ 

28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਸੂੀ ਸੰਘ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਮਹਾਮਤਹਮ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪ੍ੁਤਤਨ ਦੇ ਨਾਲ  ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ  ਕੀਤੀ। 

 III, 

ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਨੇ ਵਧ ਰਹੀ ਕੋਤਵਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਤਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਪ੍ੁਤਤਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਅਤ ੇਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 

ਇਕਜੱੁਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਕਹਾ ਤਕ ਰਸੂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਤਵੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ  ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ 

ਪ੍ੁਤਤਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਕਹਾ ਤਕ ਰਸੂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਸਮਰਿਨ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਸਤਿਰ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ  ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। 

  

ਦੋਹਾਾਂ ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਦੋਵਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦਰਤਮਆਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਤਹਯੋਗ ਨੰੂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਤਵੱਚ ਸਪ੍ੁਤਤਨਕ-V 

ਟੀਕੇ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪ੍ਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਪ੍ੁਤਤਨ ਵੱਲੋਂ  ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਹਾਾਂ ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਨੇ ਤਕਹਾ ਤਕ ਭਾਰਤ, ਰਸੂ 

ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਤਵੱਚ ਉਪ੍ਯੋਗ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਲਈ ਰਸ਼ੀਅਨ ਵੈਕਤਸਨ ਦਾ ਤਨਰਮਾਣ ਭਾਰਤ ਤਵੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

  

ਦੋਵਾਾਂ ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਨੇ ਤਵਸੇ਼ਸ਼ ਅਤੇ ਤਵਸੇ਼ਸ਼ ਅਤਧਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਤਹਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਾਂ ਦੇ ਦਵੁੱਲੇ ਸਤਹਯੋਗ ਨੰੂ ਹੋਰ 

ਗਤਹਰਾ ਕਰਨ ਨੰੂ ਮਹੱਤਵ ਤਦੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਗਨਯਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਚਾਰ ਗਗਨਯਾਨ ਪ੍ੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਦੀ 

ਤਸਖਲਾਈ ਦਾ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੇਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤਵੱਚ ਰਸੂ ਵੱਲੋਂ  ਤਮਲੇ ਸਮਰਿਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।  
  

ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਰਿਤਵਵਸਿਾ ਸਮੇਤ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤਵੱਚ ਸਤਹਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ  ਉਲੇੱਖ ਕੀਤਾ। 

  

ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਾਂ 2 + 2 ਸੰਵਾਦ ਸਿਾਤਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਜਸ ਤਵੱਚ ਦੋਹਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਤਵਦੇਸ਼ ਅਤ ੇਰੱਤਖਆ 

ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 

  

ਦੋਹਾਾਂ ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2019 ਤਵੱਚ ਵਲਾਤਦਵੋਸਟੋਕ ਤਵੱਚ ਹੋਈ ਆਪ੍ਣੀ ਤਪ੍ਛਲੀ ਸੱਤਮਟ ਮੀਤਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪ੍ੂਰਨ 

ਫੈਸਤਲਆਾਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਕਹਾ ਤਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਪ੍ੁਤਤਨ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਵੱਚ ਦਵੁੱਲੇ ਤਸਖਰ 

ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜੋ ਤਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਗੱਲਬਾਤ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।  ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ 

ਪ੍ੁਤਤਨ ਨੇ 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਬਰਕਸ ਤਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਰਸੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ੂਰੇ ਸਮਰਿਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤਦੱਤਾ। 

ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਦਵੁੱਲੇ ਅਤ ੇਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੱੁਤਦਆਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪ੍ਰਕ ਤਵੱਚ ਰਤਹਣ ਲਈ ਸਤਹਮਤ ਹੋਏ। 

 

ਨਵੀਂ ਦ ਿੱਲੀ 

28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 
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