
Official Spokesperson's response to media queries 
regarding the detention of Indian fishermen from 
Tamil Nadu by Sri Lankan authorities between 18-20 
December 2021 
December 21, 2021 

 سے ناڈو تامل سے طرف کی حکام کے لنکا سری درمیان کے 0202 دسمبر 02 -81

 پر سواالت کے میڈیا متعلق سے حراست کی گیروں ماہی ہندوستانی تعلق رکھنے والے

 جواب کا ترجمان سرکاری

 0202 ،دسمبر 21

 سے تعلق رکھنے والے ناڈو تامل درمیان کے 0202 دسمبر 02-21 ذریعہ کے حکام کے لنکا سری

ترجمان  سرکاری میں، جواب کے سواالت کے میڈیا میں بارے کے حراست کی گیروں ماہی ہندوستانی

 :کہا نے باغچی ارندم جناب

تعلق  سے ناڈو تامل سے طرف کی حکام کے لنکا سری درمیان کے 0202 دسمبر 02-21 ہمیں

 ماہی 81 مطابق، کے معلومات ہماری۔ ہے تشویش پر حراست کی گیروں ماہی ہندوستانی رکھنے والے

 ۔ہے گیا لیا میں تحویل کو کشتیوں 22 اور گیروں

 کی مالقات سے گیروں ماہی گئے لیے میں حراست نے حکام کے جافنا انڈیا، آف جنرل قونصلیٹ۔ 0

 ضروری خشک اسنیکس، ،صابون کپڑے، میں اس۔ ہیں رہے کر فراہم مدد ضروری تمام وہ اور ہے

 وہ۔ شامل ہے بھی سہولت کی کرنے فون کو داروں رشتہ عالوہ کے اس ہیں، شامل ماسک اور اشیاء

 ۔ہیں رہے کر بندوبست بھی کا نمائندگی قانونی

 خیریت کی اس نے افسر قونصلر ہندوستانی تھا، گیا ہو بیمار جو میں معاملے کے گیر ماہی ایک۔ 3

 ۔کی عیادت کی اس میں ہسپتال لیے کے کرنے معلوم

 اور گیروں ماہی ہندوستانی ساتھ کے حکومت کی لنکا سری نے کمیشن ہائی ہمارے میں کولمبو۔ 4

 ۔ہے اٹھایا معاملہ کا رہائی جلد کی کشتیوں

 معاملے اس انہیں۔ ہے ملی نمائندگی سے جماعتوں سیاسی مختلف پر معاملے اس کو خارجہ وزیر۔ 5

 آگاہ سے صورتحال موجودہ کو سبھی ان نے انہوں۔ تامل ناڈو کے وزیر اعلی نے بھی فون کیا ہے پر

 ۔ہے ڈالی روشنی پر کوششوں کی ہند حکومت لیے کے بنانے یقینی کو رہائی جلد اور ہے کیا

 دہلی نئی

 0202 دسمبر، 21

 

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. 

 


