
Telephone Conversation between Prime Minister Shri Narendra 

Modi and President of the Russian Federation H.E. Vladimir Putin 
April 28, 2021 

ரஷிய அதிபர் திரு புடினுடன் பிரதமர் ததொலைபபசி உலரயொடை் 

ஏப்ரல் 28, 2021 

ரஷிய அதிபர ்மேன்மேமிகு விளாடிமிர ்புடினுடன் பிரதேர ்திரு நமரந்திர மோடி இன்று 

ததாமைமபசி மூைே் உமரயாடினார.் 
 

தற்மபாமதய த ாவிட்-19 தபருந்ததாற்று நிமைமே குறித்து இரு தமைவர ்ளுே் 

ஆமைாசித்தனர.் இந்திய அரசு ேற்றுே் ே ் ளு ்கு தேது ஆதரமவ ததரிவித்த ரஷ்ய 

அதிபர,் தன்னாை் இயன்ற அமனத்து உதவி மளயுே் ரஷியா தெய்யுே் என்று கூறினார.் 

அதிபர ் திரு புடினு ்கு நன்றி ததரிவித்த பிரதேர ் திரு மோடி, இந்தியாவு ் ான 

ரஷியாவின் சிறப்பான ஆதரவு இரு நாடு ளின் உறவு ் ான அமடயாளே் என்றார.் 
 

ெரவ்மதெ தபருந்ததாற்மற எதிரத்்து மபாராடுவதிை் இரு நாடு ளு ்குே் இமடமயயான 

ஒத்துமைப்பு குறித்து இரு தமைவர ்ளுே் ஆமைாசித்தனர.் ஸ்புடன்ி ்-வி தடுப்பு 

ேருந்தின் அவெர  ாை பயன்பாடட்ு ்கு இந்தியாவிை் அனுேதி அளி ் ப்பட்டதற்கு 

அதிபர ் புடின் பாராடட்ு ததரிவித்தார.் இந்தியா, ரஷியா ேற்றுே் உை  நாடு ளிை் 

இந்தியாவிை் உற்பத்தி தெய்யப்படுே் ரஷிய தடுப்பு ேருந்து பயன்படுத்தப்படுே் என்றுே் 

தமைவர ்ள் ததரிவித்தனர.் 
 

இரு நாடு ளு ்குே் இமடமய நிைவுே் சிறப்பான ேற்றுே் பாரே்பரியே் மி ்  உறவின் 

பின்னணியிை் பை்மவறு துமற ளிை் இருதரப்பு ஒத்துமைப்மப மேலுே் 

வலுப்படுத்துவதற்கு  இரு தமைவர ்ளுே் மு ்கியத்துவே் அளித்து மபசினார ்ள். 

இந்தியாவின்   ன்யான் திட்டத்திற்கு ரஷியா அளித்த ஆதரவு ்குே், நான்கு   ன்யான் 

ஆராய்ெச்ியாளர ்ளு ்கு ரஷியா பயிற்சி அளித்ததற்குே் பிரதேர ்திரு மோடி பாராடட்ு 

ததரிவித்தார.் 
 

மைட்ரஜன் தபாருளாதாரே் உள்ளிட்ட புதுப்பி ் த்த ்  எரிெ ்தி துமறயிை் 

ஒத்துமைப்மப மேலுே் அதி ரிப்பதற் ான வாய்ப்பு ள் குறித்துே் இரு தமைவர ்ளுே் 

மபசினார ்ள். 
 

இரு நாடு ளின் தவளியுறவு ேற்றுே் பாது ாப்பு அமேெெ்ர ்ள் அளவிை் 

புதிய 2+2 மபெச்ுவாரத்்மதமய ததாடர இரு தமைவர ்ளுே் முடிதவடுத்தனர.் 
 

2019 தெப்டே்பரிை் விைாடிமவாஸ்டா ்கிை் நமடதபற்ற தங் ளது உெச்ி ோநாட்டிை் 

எடு ் ப்பட்ட மு ்கிய முடிவு மள இரு தமைவர ்ளுே் நிமனவு ் கூரந்்தனர.் 
 

தங் ளது தனிப்பட்ட ேற்றுே் நே்பி ்ம  மிகுந்த உமரயாடலு ் ான வாய்ப்மப 

வைங்குே், இந்தியாவிை் இந்த வருடே் நட ் வுள்ள இருதரப்பு உெச்ி ோநாட்டிை்  ைந்து 

த ாள்வதற் ா  அதிபர ் புடின் இந்தியாவு ்கு மேற்த ாள்ளவுள்ள பயணத்மத தாே் 

மி வுே் எதிரப்ாரப்்பதா  பிரதேர ்திரு மோடி கூறினார.் 
 

2021-ை் இந்தியாவின் தமைமேயிை் நமடதபறவுள்ள பிரி ்ஸ் ோநாடட்ு ்கு ரஷியாவின் 

முழு ஆதரமவ அதிபர ் புடின் உறுதிப்படுத்தினார.் இருதரப்பு ேற்றுே் ெரவ்மதெ 

விஷயங் ளிை் தநருங்கிய ததாடரப்ிை் இரு ் வுே் இரு தமைவர ்ளுே் ஒத்து ் 

த ாண்டனர.் 
 

நியூ டெல்லி  
ஏப்ரல் 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. 

 

 


