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 گفتگو پر فون ٹیلی مابین کے اعظم وزیر کے ریشیسوم اور اعظم وزیر

 0202 ،مئی 23

 ٹیلیفون سے پروند جگناتھعالی جناب  اعظم وزیر کے ریشسمو آج نے مودی نریندر جناب اعظم وزیر

 ۔کی چیت بات پر

 تعزیت اظہار پر نقصانات والے ہونے میں ہندوستانکی وجہ سے  امفن طوفان نے جگناتھ اعظم وزیر

 آپریشن' کو' کیسری' جہاز بحری ہندوستانی انہوں نے کہ کیا ادا شکریہ کا اعظم وزیر نے انہوں۔ کیا

 رکنی 41 ایک اور کھیپ کی دوائیوں میں جس ،بھیجا ریشیسمو پر طور کے حصے ایک کے' ساگر

 میں لڑنے سے ضمر وبائی 41کووڈ  کو حکام کے صحت موریشیس کے تاکہ ہے شامل ٹیم میڈیکل

 ۔کرے فراہم مدد

 یاد کو تعلقاتساتھ خصوصی  کے عوام عوام کی مابین کے ماریشیس اور ہندوستان نے اعظم وزیر

 ۔ہے پابند کا کرنے حمایت کی دوستوں اپنے وقت کے بحران وقت اس ہندوستان کہ کہا ہوئے کرتے

 اپنائے گئے ذریعہ کے ماریشیس میں سربراہی کی جگناتھ اعظم وزیر کے ماریشیس نے اعظم وزیر

۔ آیا نہیں سامنے کیس نیا کوئی سے ہفتوں کئی میں نتیجے کے جس ،کو سراہا رسپانس 41کووڈ  موثر

 دوسرے جو ،شکل دے یدستاویز کی طریقوں بہترین اپنے موریشس کہ کی پیش تجویز نے انہوں

 نمٹنے سے بحرانوں متعلق سے صحتلئے اس طرح کے  کے کے ممالک جزیرے خصوصا ممالک

 ۔ہوگا ثابت مددگار میں

 آیورویدک کو نوجوانوں موریشس کے اور معاونت کی شعبے مالیاتی کے موریشس نے رہنماؤں دونوں

 خیال تبادلہ پر بڑھانے تعاون میں شعبوں مختلف سمیت اقداماتکے  بنانے قابل کے مطالعہ کے دوائی

 ۔کیا

 پر طور منفرد مابین کے ممالک دونوں اور وتندرستی صحت کی عوام موریشس نے اعظم وزیر

 ۔کیا اظہار کا خواہشات نیک لئے کے رکھنےبرقرار  تعلقات پرجوش

 دہلی نئی

 0202 ،مئی 23

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s website 
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