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وزیر اعظم نریندر مودی اور کینیڈا کے وزیر اعظم عزت مآب جسٹن ٹروڈو کے درمیان
ٹیلیفون پر گفتگو
 16جون0202 ،

وزیر اعظم نے آج کینیڈا کے وزیر اعظم عالی جناب جسٹن ٹروڈو سے فون پر بات چیت کی۔
رہنماؤں نے ایک دوسرے کو اپنے اپنے ممالک میں کووڈ  91وبائی مرض سے متعلق ابھرتے ہوئے
صورتحال کے بارے میں اپڈیٹ کیا ،اور صحت اور اقتصادی بحران سے نمٹنے کے لئے بین االقوامی
تعاون کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔
انہوں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ ہندوستان اور کینیڈا کی شراکت کووڈ کے بعد کی دنیا میں
بہتری کے لئے ایک طاقت ثابت ہوسکتی ہے ،جس کے تحت عالمی خطاب میں انسان دوست اقدار کو
آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔
رہنماؤں نے عالمی ادارہ صحت سمیت کثیرالجہتی اداروں کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا،
اور صحت ،سماجی ،معاشی اور سیاسی امور پر مختلف بین االقوامی فورم میں مل کر کام کرنے پر
اتفاق کیا۔
وزیر اعظم مودی نے کینیڈا میں ہندوستانی شہریوں کے لئے حالیہ دنوں میں کینیڈا کے حکام کی
طرف سے فراہم کردہ امداد ،اور ان کی ہندوستان واپسی میں سہولت فراہم کرنے کے لئے انہیں گرم
جوشی سے سراہا۔ وزیر اعظم ٹروڈو نے بھی اسی طرح کینیڈا کے شہریوں کی ہندوستان سے واپسی
کے لئے پیش کردہ سہولت پر خوشی کا اظہار کیا۔
دونوں رہنماؤں نے آنے والے دنوں میں باہمی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے اس بات
پر اتفاق کیا کہ چونکہ ہندوستان اور کینیڈا کی دو بڑی معیشتیں جمہوری اقدار کے ساتھ وابستہ ہیں،
اس لئے ان دونوں کے بیچ بہت سے عالمی امور میں فطری طور پر ہم آہنگی اور اتفاق ہے۔
نئی دہلی
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