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 گفتگو پر فون ٹیلی مابین کے اعظم وزیر کے نیپال اور مودی نریندر اعظم وزیر

 0202 اپریل، 10

ٹیلی   عالی جناب کے پی شرما اولی سے اعظم وزیر کے نیپال آج نے مودی نریندر جناب اعظم وزیر

 ۔فون پر بات چیت کی

 صحت کی شہریوں کے خطے اور ممالک دونوں اور ،بحران جاری کے 91 ڈکوو نے رہنماؤں دونوں

 سے مرض وبائی نے انہوں۔ تبادلہ کیاکا  خیاالت اپنے میں بارے کے چیلنجوں درپیش کو حفاظت اور

 ۔کیا خیال تبادلہ پر اقدامات گئے اٹھائے میں ممالک اپنے اپنے لئے کے نمٹنے

 کے بحران سے طرف کی نیپال حکومت میں قیادت کی اولی اعظم وزیر نے مودی اعظم وزیر

 نیپال کے لئے کرنے مقابلہ کا چیلنج اس ساتھ ساتھ میں اور نمٹنے کی کوششوں کو سراہا، اور رسپانس

 ۔سراہا کو عزم مضبوط کے عوام کے

 اعظم وزیر میں کرنے مربوط کو رسپانس کے ضمر وبائی میں ممالک سارک نے اولی اعظم وزیر

 والی جانے کی فراہم کو نیپال سے جانب کی ہندوستان نے انہوں۔ کیا اعادہ کا تعریف اپنی پر اقدام کے

 ۔کیا ادا شکریہ بھی پر تعاون دوطرفہ

 ممکن ہرکوششوں میں  وزیراعظم مودی نے عالمی وبائی مرض سے نمٹنے کے سلسلے میں نیپال کی

 ۔کیا اعادہ کا عزم کے بھارتلئے  کے بنانے یقینی کو مدد اور تعاون

 ہونے پیدا سے صورتحال کی 91 ڈکوو انعہدیدار اور ماہرین کے ان کہ کیا اتفاق نے رہنماؤں دونوں

 میں جس گے، رکھیں جاری آہنگی ہم اور مشاورت قریبی ساتھ کے دوسرے ایک پر امور تمام والے

 ۔ہے شامل بھی سہولت کی فراہمی پار سرحد کی اشیاء ضروری

 لئے کے تندرستی اور صحت اچھی کی عوام کے نیپال اور اولی اعظم وزیر نے مودی اعظم وزیر

 ۔کیا اظہار کا خواہشات نیک

 

 دہلی نئی

 0202 اپریل، 10
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