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మొజ ాంబిక్ అధ్యక్షుడు గౌరవనీయ ఫిలిపే జసిాంటో న్యూసి
మరియు ప్రధ న మాంత్రి మధ్య టెలిఫోన్ సాంభ షణ
జూన్ 03, 2020
మోజ ాంబిక్ అధ్యక్షుడు గౌరవనీయ ఫిలిపే జసిాంటో న్యూసితో ప్రధ న
మాంత్రి నేడు ఫోన్లో మ ట్ల డ రు.
కోవిడ్-19 మహమ్మ రి కల్లోలాం కొనస గుతుాండటాం వల్ల ఉభయ దేశ ల్లో
నెలకొన్న సవ ళ్ల గురిాంచి ఇరు నేతలు చర్చిాంచ రు. ఈ ఆరోగ్య సాంక్షోభాం
నేపథ్యాంలో
దీన్ని
ఎదుర్కొనేాందుకు
మొజ ాంబిక్
చేస్తున్న
ప్రయత్న లకు, అత్యవసర ఔషధ లు, పరికర లు సహ అన్నిరక లుగ సహక రాం
అాందిాంచే విషయాంలో భ రత్ సాంసిద్ధతను ప్రధ న మాంత్రి వ్యక్తపరిచ రు.
ఆరోగ్య సాంరక్షణ మరియు ఔషధ సరఫర ల రాంగాంలో ఇరు దేశ ల మధ్య
ఆత్మీయ సహక రాం పట్ల అధ్యక్షుడు న్యూసి ప్రశాంసలు కురిపిాంచ రు.
మొజ ాంబిక్లో భ రత్ పెట్టుబడులు మరియు అభివృద్ధి ప్ర జెక్టులు సహ
ఇతరత్ర

ప్రధ న అాంశ లపై ఇరు నేతలు చర్చిాంచ రు. ఆఫ్రిక తో భ రత్

భ గస్వ మ్యాం

మొత్తాంలో

మొజ ాంబిక్ను

ఒక

మూల

స్థాంభాంగ

గుర్తిస్తున్నట్లు ప్రధ ని మోదీ పేర్కొన్న రు. మొజ ాంబిక్లోని బొగ్గు
మరియు సహజవ యువు రాంగ ల్లో భ రతీయ కాంపెనీలు
పెట్టుబడులు పెట్టిన విషయ న్ని ఆయన ఈ సాందర్భాంగ

భ రీ మొత్తాంలో
ప్రస్త విాంచ రు.

రక్షణ
మరియు
భద్రత
రాంగ ల్లో
ద్వైప క్షిక
సహక రాం
వృద్ధి
చెాందుతుాండటాంపై నేతలు సాంతృప్తి వ్యక్తాం చేశ రు. మొజ ాంబిక్ ఉత్తర
ప్ర ాంతాంలో ఉగ్రవ ద సాంఘటనల గురిాంచి అధ్యక్షుడు న్యూసీ వ్యక్తాం
చేసిన ఆాందోళనలను ప్రధ న మాంత్రి ఈ సాందర్భాంగ
తెలియజేస్తూ,
మొాంజ బిక్ పోలీసులు మరియు భద్రత దళ ల స మర్థ్య లను పెాంచడాం సహ
స ధ్యమైన సహ య సహక ర లన్నీ అాందిస్త మని చెప్ప రు.
మొజ ాంబిక్లోని భ రతీయులు అల గే భ రతీయ సాంతతికి చెాందిన ప్రజల రక్షణ
మరియు భద్రత కోసాం మొజ ాంబిక్ అధిక రులు చేస్తున్న ప్రయత్న లకు గ ను
ప్రధ న మాంత్రి ప్రత్యేకాంగ ధన్యవ ద లు తెలియజేశ రు.

మహమ్మ రి
క రణాంగ
ప్రస్తుతాం
విపత్కర
పరిస్థితులు
నెలకొన్న
నేపథ్యాంలో మరిాంత సహక రాం మరియు మద్దతుకు వీలున్న మ ర్గ లను
అన్వేషిాంచేాందుకు ఉభయ దేశ ల అధిక రులు కలిసిమెలిసి మెలగ లని ఇరు నేతలు
అాంగీకరిాంచ రు.
న్యూఢిల్లీ
జూన్ 03, 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.

