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વડાપ્રધાન અન ેરશિયાનાાં રાષ્ટ્રપશિ વ્લાદિશિર વી. પશુિન વચ્ચ ેકોશવડ-19 પર ટલેીફોન પર 

વાિચીિ 

િાચચ 25, 2020 
 

આજે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર િોિીએ રશિયન ફેડરેિનનાાં રાષ્ટ્રપશિ િહાિશહિ શ્રી વ્હાદિશિર વી. પુશિન સાથે ટેલીફોન પર 

વાિચીિ કરી હિી. બન્દ્ને નેિાઓએ કોશવડ-19 િહાિારીનાાં સાંિર્ચિાાં વૈશવવક પદરશથથશિ પર ચચાચ કરી હિી. 
 

વડાપ્રધાને રશિયાિાાં આ રોગથી પીડાિા િિાિ લોકોન ેજલ્િી સાજા થવા િાટેની િુર્ેચ્છાઓ પાઠવી હિી અને આિા 

વ્યક્િ કરી હિી કે આ રોગ સાિે લડવાિાાં રાષ્ટ્રપશિ પુશિનની આગેવાનીિાાં રશિયાનાાં  પ્રયાસો સફળ થિે.  

 

રાષ્ટ્રપશિ પુશિન ે ર્ારિિાાં કોશવડ-19 નો સાિનો કરવા િાટ ે લેવાિાાં આવેલા પગલાઓની સફળિા િાટે વડાપ્રધાનને 

િુર્ેચ્છાઓ પાઠવી હિી. 
 

બન્દ્ને નેિાઓ આ િોટી વૈશવવક કટોકટીથી આવી પડેલા િિાિ પડકારોને પયાચપ્િ રીિે ઉકેલવાિાાં આગળનાાં પરાિિો અને 

સહકાર પર સાંિિ થયા હિા, જેિાાં આરોગ્ય, િબીબી, વૈજ્ઞાશનક સાંિોધન, િાનવીય  બાબિો અને વૈશવવક અથચવ્યવથથા 

પરની અસર સશહિનો સિાવેિ થાય છે. િેઓએ સાંયુક્િ રીિે કોશવડ-19 સાિે લડવા િાટે આાંિરરાશષ્ટ્રય સહકારની 

અગત્યિા પર ર્ાર િૂક્યો હિો, જી20 નાાં ફે્રિવકચની અાંિરનાાં સહકાર સશહિ. 
 

વડાપ્રધાને રશિયાિાાં ર્ારિીય શવદ્યાથીઓની સુખાકારી સુશનશવચિ કરવાિાાં રશિયન સત્તાશધકારીિાઓનાાં સહકારની 

પ્રિાંસા કરી હિી અને આિા વ્યક્િ કરી હિી કે િે ચાલુાં રહેિે. રાષ્ટ્રપશિ પુશિન ેઆ સાંિર્ચિાાં િિાિ સહાયની ખાિરી 

આપી હિી. વડાપ્રધાને રાષ્ટ્રપશિ પુશનિન ે કહ્ુાં હિુાં કે ર્ારિીય સત્તાશધકારીિાઓ આવશ્યકિા અનુસાર રશિયન 

નાગદરકોની સુખાકારી અને આયોજીિ વાપસી સુશનશવચિ કરવા િાટે િિાિ સાંર્શવિ રીિે પ્રયાસોિાાં સુશવધા પ્રિાન 

કરવાનુાં ચાલુાં રાખિે.   

 

બન્દ્ને નેિાઓ થનેહપૂર્ચ અને સિયાાંિરે ચકાસર્ી થયેલા શવવપક્ષીય સાંબાંધોનાાં અવર્ૂિ આવેગ અને હૂાંફને  જાળવી રાખવા 

િાટે પરથપર નજીકનો સહકાર ચાલુાં રાખવા િાટે પર્ સાંિિ થયા હિા. િેઓએ પુનઃઉચ્ચારર્ કયુું હિુાં કે બાકી વર્ચિાાં 

ક્રિિઃ િેઓનાાં વ્યશક્િગિ આિાન-પ્રિાનો િાટેની કેટલીક િકોની િેઓ આિુરિાપૂવચક રાહ જોઇ રહ્ા છે.   
   

નવી દિલ્હી 
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