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പ്രധാനമപ്രി പ്രീ നരേപ്ര രമാദിയ ും കിങ്ഡും ഓഫ ് സ്വീഡൻന്റെ പ്രധാനമപ്രി 

എച്്ച. സ്റ്റീഫൻ ര ാഫ്ന്െന ും ഇന്്ന ഒേ  ന്െർച്വൽ ഉച്ചരകാടി നടത്തി, അെിന്ട 

ഉഭയകക്ഷി പ്രരന്ങ്ങള ും രേസ്പേ താൽപ്പേയമ ള്ള പ്രാരദരിക, ബഹ മ ഖ പ്രര്

നങ്ങള ും ച്ർച്ച ന്ച്യത . 

 

മാർച്്ച മൂന്നിന ് നടന്ന തീപ്െ ആപ്കമണരത്താട് പ്രധാനമപ്രി രമാദി 

സ്വീഡനിന്  ജനങ്ങരളാട് ഐകദാർഢ്യും പ്രകടിപ്പിക്ക കയ ും 

രേിരക്കറ്റെർക്ക ് രെഗത്തിൽ സ് ഖും പ്രാരിക്ക ന്നതിനായി 

പ്രാർത്ഥിക്ക കയ ും ന്ച്യത . 

 

ആദയന്ത്ത ഇരയ-രനാർഡിക ് ഉച്ചരകാടിക്കായ ള്ള 2018 ന്  സ്വീഡൻ 

സ്രർരനന്ത്തയ ും 2019 ഡിസ്ുംബറിൽ സ്വീഡൻ ോജ്ഞിയ ന്ടയ ും 

ോജാെിന്റെയ ും ഇരയൻ സ്രർരനന്ത്തയ ും പ്രധാനമപ്രി രസ്േഹരൂർവ്വും 

അന സ്മേിച്ച . 

 

ഇരയയ ും സ്വീഡന ും തമ്മി  ള്ള ദീർഘകാ മായ ള്ള അട ത്ത ബന്ധും 

ജനാധിരതയത്തിന്റെ രങ്കിടന്പ്പട ന്ന മൂ യങ്ങൾ, നിയമൊഴ് ച, ബഹ തവും, 

സ്മതവും, സ്ുംസ്ാേിക്കാന ള്ള സ്വാതപ്രയും, മന ഷ്യാെകാരങ്ങരളാട ള്ള 

ആദേെ ് എന്നിെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ള്ളതാന്ണന്്ന ഇേ  രനതാക്കള ും 

അടിെേയിട്ട . ബഹ ോപ്രൊദും, നിയമങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ള്ള 

അരാോപ്ര പ്കമും, തീപ്െൊദത്തിന്നതിോയ സ്മാധാനും, സ് േക്ഷ 

എന്നിെയ്ക്കായി പ്രെർത്തിക്കാന ള്ള അെേ ന്ട രക്തമായ പ്രതിബദ്ധത 

അെർ ഊട്ടിയ റപ്പിച്ച . യൂരറാരയൻ യൂണിയന മായ ും യൂരറാരയൻ യൂണിയൻ 

ോജയങ്ങള മായ ള്ള ഇരയയ ന്ട രങ്കാളിത്തത്തിന്റെ െർദ്ധിച്ച െേ ന്ന 

പ്രാധാനയെ ും അെർ അുംഗീകേിച്ച . 

 

ഇരയയ ും സ്വീഡന ും തമ്മി  ള്ള െയാരകമായ ഇടന്രടൽ ഇേ  രനതാക്കള ും 

അെര ാകനും ന്ച്യത , 2018 ൽ പ്രധാനമപ്രി രമാദിയ ന്ട സ്വീഡൻ സ്രർരന 

രെളയിൽ അുംഗീകേിച്ച സ്ുംയ ക്ത പ്രെർത്തന രദ്ധതിയ ും സ്ുംയ ക്ത 

ഇന്ന്നാരെഷ്ൻ രങ്കാളിത്തെ ും നടപ്പാക്കിയതിൽ സ്ുംതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച . ഈ 

രങ്കാളിത്തത്തിന്റെ രേിധിയിൽ െേ ന്ന പ്രരമയങ്ങൾ കൂട തൽ 

വെെിധയെതകേിക്കാന ള്ള െഴികന്ള ക റിച്ച അെർ സ്മപ്ഗ രഠനും നടത്തി. 



 

ഇറെർനാഷ്ണൽ രസ്ാളാർ അ യൻസ്് (ഐ.എസ്്.എ) യിൽ രച്ോന ള്ള 

സ്വീഡന്റെ തീേ മാനന്ത്ത പ്രധാനമപ്രി രമാദി സ്വാഗതും ന്ച്യത .2019 

ന്സ്ര്റ്റുംബറിൽ നയൂരയാർക്കിൽ നടന്ന യ എൻ കാ ാെസ്ഥാ പ്രെർത്തന 

ഉച്ചരകാടിയിൽ ആേുംഭിച്ച ഇരയ-സ്വീഡൻ സ്ുംയ ക്ത സ്ുംേുംഭമായ 

 ീഡർഷ്ിപ്്പ പ്ഗൂപ്പ് ഓൺ ഇൻഡപ്സ്രി പ്ടാൻസ്ിഷ്ന്റെ ( ീഡിറ്റ)് അുംഗതവെ ും 

രനതാക്കൾ പ്രദ്ധിച്ച . 

 

ൊക്സിരനഷ്ൻ വപ്ഡെ ് ഉൾന്പ്പന്ടയ ള്ള രകാെിഡ ് -19 അെസ്ഥന്യക്ക റിച്ച ്

ഇേ  രനതാക്കള ും ച്ർച്ച ന്ച്യ്യ കയ ും എല്ലാ ോജയങ്ങളി  ും ൊക്സ്ിൻ സ്മതവും 

െരേണ്ടതിന്റെ ആെരയകതന്യ ക റിച്ച  ഊന്നിപ്പറയ കയ ും ന്ച്യത . 

 

നയൂഡൽഹി 

മാർച്്ച 05, 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. 


