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

 0202 مارچ، 31

 کے میکرون ایمانوئل عالی جناب صدر کے فرانس جمہوریہ آج نے مودی نریندر جناب اعظم وزیر

 ۔کی گفتگو ٹیلیفونک ساتھ

 پر ضیاع کے جانوں میں ضمر وبائی 91 ڈکوو جاری سے میکرون صدر عالی جناب نے اعظم وزیر

 اور کیا، خیال تبادلہ پر پہلوؤں االقوامی بین اور گھریلو کے بحران نے رہنماؤں ۔کیا تعزیت اظہار

 اس نے انہوں۔ کو اجاگر کیا اہمیت کی یکجہتی اور تعاون باہمی پر سطح عالمی میں صورتحال موجودہ

 عالج اور اقدامات، کے روکنے کو پھیالؤ کے وائرس ٹیمیں ماہر کی ممالک دونوں کہ کیا اتفاق پر بات

 ۔گی کریں شیئر معلومات سے سرگرمی میں بارے کے تحقیق پر نویکسی اور

 جدید بحران کا 91 ڈوکو کہ کیا اتفاقبالکل  ساتھ کے قول اس کے اعظم وزیر نے صدر فرانسیسی

 کا کرنے قائم تصور کا مرکزیت انسانی نئے کے عالمگیریت کو دنیا اور ہے، موڑ اہم ایک کا تاریخ

 ۔ہے کرتا فراہم موقع

 زور پر اہمیت کی کو نظر انداز نہ کرنے خدشات عالمی دیگر جیسے تبدیلی میں وہوا آب نے رہنماؤں

 سمیت ممالک افریقی دوران کے بحران موجودہ نے انہوں۔ ہے ہوتی متاثر انسانیت پوری سے جس دیا،

 ۔دیا زور بھی پر ضرورت کی دینے توجہ خصوصی پر ضروریات کی ممالک یافتہ ترقی کم

 کو لوگوں یوگا کہ کیا خیرمقدم پرتپاک کا مشورے اس کے اعظم وزیر نے میکرون صدر عالی جناب

 یقینی کو تندرستی جسمانی اور ذہنی محصور رہنے میں تک گھروں اپنے ذریعہ کے ضمر وبائی

 کے صحت موجودہ کہوضاحت کی  کی اس بات نے انہوں۔ ہے فراہم کرتا ذریعہ آسان ایک کا بنانے

 ۔پیروکار تیار ہو رہے ہیںکے نئے  یوگا میں فرانس دوران کے بحران

 مشکل موجودہ داری شراکت کی فرانس اور ہندوستان کہ کیا اتفاق پر بات اس نےرہنماؤں  دونوں

 ۔ہے ہوسکتی ثابت معاون میں بڑھانے آگے کو جذبے کے یکجہتی پسند انسانیت میں اوقات

 دہلی نئی

 0202 مارچ، 31
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