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وزیر اعظم جناب نریندر مودی اور روانڈا کے صدر عالی جناب پال کاگامے کے مابین
فون پر بات چیت
 05جون0202 ،
وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے آج روانڈا کے صدر عالی جناب پال کاگامے سے فون پر بات چیت
کی۔ وزیر اعظم نے  0202میں روانڈا کے اپنے یادگار دورے کے بعد سے دوطرفہ تعلقات میں ہوئی
پیشرفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ روانڈا کے صدر نے  0202کے دورے کے دوران وزیر اعظم مودی
کی طرف سے تحفے میں دیئے گئے  022ہندوستانی گایوں کو گرم جوشی سے یاد کیا ،اور واضح کیا
کہ اس نے روانڈا کے بچوں کے لئے دودھ کی دستیابی کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کی ہے ،اور اس
نے کسانوں کی آمدنی میں بھی اضافہ کیا ہے۔
رہنماؤں نے کووڈ وبائی مرض کے ذریعہ اپنے ہیلتھ سسٹم اور معیشت کو درپیش چیلنجوں پر تبادلہ
خیال کیا۔ انہوں نے اپنے متعلقہ ملک میں بحران سے نپٹنے اور شہریوں کی فالح وبہبود کو یقینی
بنانے کے لئے اٹھائے گئے اقدامات کے بارے میں معلومات شیئر کیں۔ رہنماؤں نے موجودہ بحران
کے دوران ایک دوسرے کے تارکین وطن شہریوں کی ہر ممکن مدد کرنے پر اتفاق کیا۔
وزیر اعظم نے روانڈا کے صدر کو ہندوستان کی طرف سے میڈیکل امداد کے ذریعے کورونا وائرس
سے نمٹنے کے لئے روانڈا کی کوششوں کی مستقل حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے صدر کاگام
کی قیادت میں بحران سے موثر طریقے سے نپٹنے اور اس چیلنج کا مقابلہ کرنے میں روانڈا کے عوام
کے پختہ عزم کی تعریف کی۔
وزیر اعظم نے موجودہ بحران کے دوران روانڈا کے عوام کی صحت اور تندرستی کے لئے اپنی نیک
خواہشات کا اظہار کیا۔
نئی دہلی
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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.

