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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.
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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.

