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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤ ੇਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦ ੇਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਮਆਨ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤ ੇਹਈੋ ਗੱਲਬਾਤ 

23 ਮਈ, 2020 

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਨਮਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਮਹਮ ਪ੍ਰਮ ੰਦ ਜੱਗਨਾਥ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ 

ਕੀਤੀ।  
 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੱਗਨਾਥ ਨੇ ਚੱਕਰ ਾਤੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਮਫਾਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਮ ੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਦੱੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ 

ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਮਸਹਤ ਅਮਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ COVID  -19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਮ ੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਗਰ' ਦੇ ਮਹੱਸ ੇ

 ਜੋਂ ਦ ਾਈਆਾਂ ਦੀ ਖੇਪ੍ ਅਤੇ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ  ਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਲ ਜਹਾਜ਼ 'ਕੇਸਰੀ' ਭੇਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੰੂ ਦਾ 

ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ।     
 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ-ਤੋਂ-ਲੋਕਾਾਂ  ਾਲੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਮਕਹਾ ਮਕ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮ ੱਚ 

ਭਾਰਤ ਆਪ੍ਣੇ ਦੋਸਤਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ  ਚਨਬੱਧ ਹੈ। 
 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੱਗਨਾਥ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਹੇਠ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੁਆਰਾ COVID-19 ਨੰੂ ਮਦੱਤ ੇਗਏ ਕਾਰਗਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ 

ਲਈ ਉਸਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਮਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇ ਜੋਂ ਕਈ ਹਫ਼ਮਤਆਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ  ੀ ਨ ਾਾਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ 

ਸੁਝਾਅ ਮਦੱਤਾ ਮਕ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਸਰਬੋਤਮ ਪ੍ਰਥਾ ਾਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਾਂ, ਖਾਸਕਰ 

ਟਾਪ੍ ੂਦੇ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨੰੂ, ਇਸ ੇਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਮਸਹਤ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਮਜੱਠਣ ਮ ੱਚ ਮਦਦ ਮਮਲ ਸਕ।ੇ 
 

ਦੋਨਾਾਂ ਨੇਤਾ ਾਾਂ ਨੇ  ੱਖ  ੱਖ ਖੇਤਰਾਾਂ ਮ ੱਚ ਭਾਈ ਾਲੀ  ਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮ ਚਾਰ  ਟਾਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ, ਮਜਨ੍ਾਾਂ ਮ ੱਚ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਮ ੱਤੀ ਖੇਤਰ 

ਮ ੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਨੌਜ ਾਨਾਾਂ ਨੰੂ ਆਯੁਰ ੈਮਦਕ ਸਮਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਮਧਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ 
 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਮਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਮ ਲੱਖਣ ਮਨੱਘੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਮਹਣ ਲਈ 

ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਸ਼ੁੱਭ ਕਾਮਨਾ ਾਾਂ ਮਦੱਤੀਆਾਂ। 
 
ਨ ੀਂ ਮਦੱਲੀ 

23 ਮਈ, 2020 

 

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. 
 


