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 گفتگو پر فون ٹیلی مابین کے صدر کے کوریا جمہوریہ اور اعظم وزیر

 0202 اپریل،09 

 ٹیلیفون سے ان جے مون عالی جناب صدر کے کوریا جمہوریہ آج نے مودی نریندر جناب اعظم وزیر

 ۔کی گفتگو پر

 اور ،کیا یاد سے جوشی گرم کو دورے اپنے کے کوریا جمہوریہ سال گذشتہ نے مودی اعظم وزیر

 ۔کیا اظہار کا اطمینان پر تعلقات قریبی ہوئے بڑھتے مابین کے ممالک دونوں

 اور نظام کے صحت عالمی اس کی وجہ سے اور مرض وبائی عالمی 91۔ ڈکوو نے رہنماؤں دونوں

 لئے کے نمٹنے سے مرض وبائی نے انہوں۔ کیا خیال تبادلہ پر چیلنجوں درپیش کو صورتحال معاشی

 ۔کیں شیئر معلومات میں بارے کے اقدامات گئے اٹھائے میں ممالک اپنے

 مبنی پر ٹیکنولوجی لئے کے نمٹنے سے بحران اس سے طرف کی کوریا جمہوریہ نے اعظم وزیر

کے مقابلے  وبائی مرض کے ساتھ یکجہتی کے مقصد نے جے ان مون صدر۔ کی سراہنا کی رسپانس

ہندوستان انتظامیہ کے طور طریقوں کی  لئے کے لئے وسیع ہندوستانی آبادی کو ترغیب دینے کے

 تعریف کی۔

مہیا کرائی کی طرف سے ہندوستانی انتظامیہ  ہندوستان میں کوریائی شہریوں کوکوریائی صدر نے 

 ۔گئی مدد کے لئے وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا

مل وح اور نقل الے طبی آالت کی فراہمیوزیراعظم نے ہندوستانی کمپنیوں کے ذریعے بھیجے جانے و

 ۔حکومت کی تعریف کی یکجمہوریہ کوریا  پیدا کرنے کے لئے میں آسانی

 سے دوسرے ایک لئے حل کی تالش میں کے 91کووڈ  ماہرین کے ان کہ کیا اتفاق نے رہنماؤں دونوں

 ۔گے کریں شیئر تجربات اپنے اور گے رہیں کرتے مشورہ

کے  مون صدر حوالے سے کے انتخابات کے اسمبلی قومی آئندہ میں جمہوریہ کوریا نے اعظم وزیر

 کا اظہار کیا۔ خواہشات نیک لئے اپنی

 دہلی نئی
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