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COVID-19 ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ େୁଷେ ୋଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିେ ଭି .
ପୁତନ
ି ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରେଲି ର ାନ୍ ରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ
ମାର୍ଚ୍ଚ 25, 2020
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଆଜି େୁଷ ସଂଘେ ୋଷ୍ଟ୍ରପତି ଏଚ.ଇ. ଶ୍ରୀ ଭ୍ଲାଦିମିେ ଭି . ପୁତିନଙ୍କ ସହିତ ରେଲି ର ାନ୍
ରେ କଥାବାର୍ତ୍ଚା କରଲ। COVID-19 ମହାମାେୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୁ ଇ ରନତା ବିଶ୍ଵ ପେି ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆରଲାଚନା
କେି ଥ ିରଲ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ େୁଷରେ ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡିତ ସମସ୍ତ ରଲାକମାନଙ୍କେ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗୟ ପାଇ ଁ ନିଜେ ଶୁରଭଚ୍ଛା
ଜଣାଇବା ସହିତ ଏହି ରୋଗ ସହ ଲଢିବା ପାଇ ଁ ୋଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁତିନଙ୍କ ରନତୃ ତ୍ତ୍ଵରେ େୁଷେ ଉଦୟମ ସ ଳ ରହବ
ରବାଲି ଆଶା ପ୍ରକେ କେି ଛନ୍ତି।

COVID-19 େ ମୁକାବିଲା ପାଇ ଁ ଭାେତରେ ଗ୍ରହଣ କୋଯାଇଥ ିବା ପଦରେପଗୁଡିକେ ସ ଳତା ପାଇ ଁ ୋଷ୍ଟ୍ରପତି
ପୁତିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁରଭଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ଉଭୟ ରନତା ସ୍ଵାସ୍ଥୟ, ଔଷଧ, ରବୈଜ୍ଞାନିକ ଗରବଷଣା, ମାନବିକତା ଏବଂ ବିଶ୍ଵେ ଅଥଚବୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ
ପକାଇବା ସହିତ ଏହି ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ଵ ଜନିତ ସଙ୍କେରେ ସମ୍ମଖ
ୁ ୀନ ରହଉଥ ିବା ସମସ୍ତ ଚୟାରଲଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଯଚୟାପ୍ତ
ଭାବରେ ସରବାଧତ
ି କେି ବା ପାଇ ଁ ପେବର୍ତ୍ଚୀ ପୋମଶଚ ଏବଂ ସହରଯାଗ ଉପରେ ସହମତ ରହାଇଥ ିରଲ। G20
ଢାଞ୍ଚାରେ ଅନ୍ତଭଚୂକ୍ତ କେି COVID-19 ସହିତ ମି ଳିତ ଭାବରେ ଲଢିବା ପାଇ ଁ ରସମାରନ ଅନ୍ତୋଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସହରଯାଗେ
ମହତ୍ତ୍ଵ ଉପରେ ଗୁେୁତ୍ତ୍ଵାରୋପ କେି ଥରି ଲ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ େୁଷରେ ଭାେତୀୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କେ କଲୟାଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କେି ବାରେ େୁଷ ଅଧକ
ି ାେୀଙ୍କ ସହରଯାଗକୁ
ପ୍ରଶଂସା କେି ଥରି ଲ ଏବଂ ଏହିଭଳି ମଧ୍ୟ ଜାେି େହିବ ରବାଲି ଆଶା କେି ଥ ିରଲ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ୋଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁତିନ
ସମସ୍ତ ସାହାଯୟ କେି ରବ ରବାଲି ନିଶ୍ଚିତ କେି ଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୋଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁତିନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ରଯ ସଂପୃକ୍ତ ଭାେତୀୟ
ଅଧ ିକାେୀ େୁଷେ ନାଗେି କଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ତଥା ସଂଗଠିତ ଭାବରେ ପ୍ରତୟାବର୍ତ୍ଚନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କେି ବା ପାଇ ଁ ଆବଶୟକ
ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଉପାୟରେ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନକେି ବାକୁ ଜାେି େଖ ିରବ।

ଉଭୟ ରନତା ଉତ୍ କୃଷ୍ଟ୍ ଗତି ଏବଂ ଆନ୍ତେି କ ତଥା ସମୟ ପେୀେିତ ଦ୍ଵିପେୀୟ ସମ୍ପକଚେ ଉଷ୍ମତାକୁ ବଜାୟ େଖ ିବା
ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟ ରସମାନଙ୍କ ନିଜେ ଘନିଷ୍ ଠ ସହରଯାଗ ଜାେି େଖବ
ି ାକୁ ସହମତ ରହାଇଥ ିରଲ। ରସମାରନ ରଦାହୋଇଛନ୍ତି
ରଯ ବଷଚକ ମଧ୍ୟରେ ବୟକ୍ତି ଗତ ଭାବରେ ରସମାନଙ୍କ ରଯାଗାରଯାଗ ପାଇ ଁ ରସମାରନ ଅରନକ ସୁରଯାଗକୁ ଅରପୋ
କେି ଛନ୍ତି।
ନୂ ଆ ଦିଲ୍ଲୀ
ମାର୍ଚ୍ତ 25, 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.

