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പ്രധാനമപ്രി നരേപ്ര രമാദിയ ും പ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് 
ഇമ്മാന വൽ മാരപ്രാണ ും തമ്മിൽ രരാണിൽ സുംസാേിച്ചു 

 
പ്രധാനമപ്രി പ്രീ നരേപ്ര രമാദി ഇന്ന് പ്രഞ്ച്  പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാന വൽ 
മാരപ്രാണ മായി രരാണിൽ സുംസാേിച്ചു. 

ഉക്പ്രനിലെ നിെവിലെ സ്ഥിതിഗതിരൾ ഇേ  രനതാക്കളുും ചർച്ച ലചയ്ത . 
ത ടേ ന്ന രപ്ത തലയക്ക റിച്ചുും ഉലപ്രയ്നിലെ മാന ഷിര സ്ഥിതി 
വഷളാര ന്നതിലനക്ക റിച്ചുും അവർ തങ്ങളുലട ആരങ്കരൾ രങ്ക ലവച്ചു. 

 

രപ്ത ത അവസാനിപ്പിക്കാന ും സുംഭാഷണത്തിരെക്ക ും നയതപ്രത്തിരെക്ക ും 
മടങ്ങിവോന മ ള്ള ഇരയയ ലട നിേരേമായ അഭയർത്ഥന പ്രധാനമപ്രി രമാദി 
ആവർത്തിച്ചു. അരാോഷ്പ്ട നിയമും, യ എൻ ചാർട്ടർ, എെലാ 
ോജ്യങ്ങളുലടയ ും പ്രാരദരിര സമപ്ഗത, രേമാധിരാേും എന്നിവരയാട ള്ള 
ബഹ മാനും മ തൊയവ സമരാെിര രൊരപ്രമത്തിന്റ അടിവേയിട ന്ന ലവന്ന 
ഇരയയ ലട വിരവാസലത്ത അരേഹും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ . 

 

പ്രധാനമപ്രി പ്രീ നരേപ്ര രമാദിയ ും പ്രഞ്ച് റിപ്പബ്ലിക് പ്രസിഡന്റ് 
ഇമ്മാന വൽ മാരപ്രാണ ും തമ്മിൽ രരാൺ സുംഭാഷണും 

പ്രധാനമപ്രി പ്രീ നരേപ്ര രമാദി ഇന്ന് പ്രഞ്ച് റിപ്പബ്ലിക് പ്രസിഡന്റ് 
ഇമ്മാന വൽ മാരപ്രാണ മായി രരാണിൽ സുംസാേിച്ചു. 

ഉക്പ്രനിലെ നിെവിലെ സ്ഥിതിഗതിരൾ ഇേ  രനതാക്കളുും ചർച്ച ലചയ്ത . 
ത ടേ ന്ന രപ്ത തലയക്ക റിച്ചുും ഉലപ്രയ്നിലെ മാന ഷിര സ്ഥിതി 
വഷളാര ന്നതിലനക്ക റിച്ചുും അവർ തങ്ങളുലട ആരങ്കരൾ രങ്ക ലവച്ചു. 

രപ്ത ത അവസാനിപ്പിക്കാന ും സുംഭാഷണത്തിരെക്ക ും നയതപ്രത്തിരെക്ക ും 
മടങ്ങിവോന മ ള്ള ഇരയയ ലട നിേരേമായ അഭയർത്ഥന പ്രധാനമപ്രി രമാദി 
ആവർത്തിച്ചു. അരാോഷ്പ്ട നിയമും, യ എൻ ചാർട്ടർ, എെലാ 
സുംസ്ഥാനങ്ങളുലടയ ും പ്രാരദരിര സമപ്ഗത, രേമാധിരാേും എന്നിവരയാട ള്ള 
ബഹ മാനും സമരാെിര രൊരപ്രമത്തിന്റ അടിവേയിട ന്ന ലവന്ന ഇരയയ ലട 
വിരവാസലത്ത അരേഹും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ . 

ഇേ  രക്ഷിരളുും തമ്മിെ ള്ള ചർച്ചരലള പ്രധാനമപ്രി സവാഗതും ലചയ്യുരയ ും 
എെലാ ജ്നങ്ങൾക്ക ും സവതപ്രവ ും തടസ്സമിെലാത്തത ും   സ ഗമമായ 
സഞ്ചാേവ ും ഉറപ്പാരക്കണ്ടതിന്റലറ പ്രാധാനയലത്തക്ക റിച്ച് ഊന്നിപ്പറയ രയ ും 
ലചയ്ത . 

സുംഘർഷ രമഖെരളിൽ നിന്ന് രൗേന്മാലേ ഒഴിപ്പിക്കാന ും ദ േിതബാധിതർക്ക് 
മേ ന്ന രൾ ഉൾലപ്പലടയ ള്ള അടിയരേ ദ േിതാരവാസ സാമപ്ഗിരൾ 



അയയ്ക്കാന മ ള്ള ഇരയയ ലട പ്രമങ്ങലളക്ക റിച്ചുും പ്രധാനമപ്രി പ്രസിഡന്റ് 
മാരപ്രാണിലന അറിയിച്ചു. 

 

നയൂഡല് ഹി 
മാർച്ച് 01, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


