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പ്രധാനമപ്രിയ ും മമാസാുംബിക്ക് പ്രസിഡണ്ട് ആയ ഫിലിപ്പ് 
ജസീന്രാ  നയ സിയ ും തമ്മില ള്ള മെലിന്ഫാൺ സുംഭാഷണും  

ജൂൺ 03, 2020 

 
പ്രധാനമപ്രി മമാസാുംബിക്ക് പ്രസിഡണ്ട് ആയ ഫിലിപ്പ് ജസീന്രാ  നയ സിയ മായി ഇന്ന് 
മെലിന്ഫാൺ സുംഭാഷണും നെത്തി. 
 

ത െർന്ന് വര ന്ന ന് ാവിഡ് -19 ര ർച്ചവയാധിമൂലും ഇര  രാജയങ്ങള ും ന്നരിന്െണ്ടി വന്ന 

മവലല വിളി ൾ ഇര  ന്നതാക്കള ും ചർച്ചമചയ്ത . അതയാവശ്യ മര ന്ന  ൾക്ക ും 

ഉര ാരണങ്ങൾക്ക മ ള്ള സൗ രയങ്ങൾ നൽ ിമക്കാണ്ട്, ആന്രാഗ്യ 

പ്രതിസന്ധി ൾമക്കതിമരയ ള്ള  മമാസാുംബിക്കിന്മെ  രരിപ്ശ്മങ്ങൾക്ക് രിര ണ 

നൽ  ന്നതിണ  പ്രധാനമപ്രി സമ്മതും അെിയിച്ച .ആന്രാഗ്യ രരിചരണും , മര ന്ന് 
വിതരണും എന്നീ ന്മഖല ളിൽ ഇര  രാജയങ്ങള ും തമ്മില ള്ള സഹ രണമത്ത പ്രസിഡണ്ട് 
നയൂസി അഭിനന്ദിച്ച . 

 

മമാസാുംബിക്കിമല ഇരയൻ നിന്േരങ്ങൾ വി സന ന്പ്രാജക്െ  ൾ എന്നിവ ഉൾമപ്പട്ട 

പ്രധാന വിഷയങ്ങമളക്ക െിച്ച് ഇര  ന്നതാക്കള ും ന്ചർച്ച മചയ്ത . മമാസാമ്പിക്കിമല 

 ൽക്കരി, പ്ര ൃതിവാത  ന്മഖല ളിൽ ഇരയൻ  മ്പനി ള മെ വലിയ പ്രതിബദ്ധത മള 

നിരീേിച്ച  മ ാണ്ട്, ഇരയയ മെ ആപ്ഫിക്കയ മായ ള്ള രങ്കാളിത്തത്തിൽ മമാസാുംബിക്ക് 
ഒര  മനെ ുംതൂണാമണന്ന  പ്രധാനമപ്രി അഭിപ്രായമപ്പട്ട . 

 

പ്രതിന്രാധും സ രോ എമന്ന ന്മഖല ളിൽ വളർന്ന  വര ന്ന ഉഭയ േി സഹ രണത്തിൽ 

ന്നതാക്കൾ സുംതൃപ്തി പ്ര െിപ്പിച്ച .മമാസാുംബിക്കിന്മെ വെക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ 

നെക്ക ന്ന തീപ്വവാദ പ്രവർത്തങ്ങളിൽ ആശ്ങ്ക പ്രധാനമപ്രി പ്രസിഡണ്ട് നയൂസിയ മായി 
രങ്ക  വയ്ച്ച   ൂൊമത മമാസാുംബിക്കാും ന്രാലീസിന്മെയ ും സ രോ ന്സനയ മെയ ും 

വിഭവ ന്ശ്ഷി വർദ്ധിപ്പിക്ക ന്നത ൾപ്പമെയ ള്ള ,സാധയമായ സഹ രണങ്ങൾ എലലാും തമന്ന 

നൽ  ന്നമതന്ന ും പ്രധാനമപ്രി അെിയിച്ച . 

മമാസാുംബിക്കില ള്ള ഇരയക്കാര മെയ ും ഇരയൻ വുംശ്ജര മെ സമൂഹത്തില ള്ളവമരയ ും 

സ രേയ ും സുംരേണവ ും ന  ന്നതിന് മമാസാുംബിക്കൻ അധി ാരി ൾ സവീ രിച്ച 

രരിപ്ശ്മങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമപ്രി പ്രന്തയ മായ നന്ദി അെിയിച്ച . 

 

ത െർന്ന് മ ാണ്ടിരിക്ക ന്ന ര ർച്ചവയാധിയ മെ സാഹചരയത്തിൽ, സഹ രണത്തിന ും 

രിര ണയ്ക്ക മായി  ൂെ തൽ അവസരങ്ങൾ  മണ്ടത്ത ന്നതിന് ഇര  രാജയങ്ങളിമലയ ും 

ഉന്ദയാഗ്സ്ഥർ സമ്പർക്കും ത െര ന്നതാമണന്ന  ന്നതാക്കൾ അന  ൂലിച്ച . 

 
നയൂ ഡൽഹി  
03 ജൂൺ, 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. 

 


