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---------------------------------------------------------------------------------------------------وزیر اعظم اور ریاست قطر کے امیر کے مابین ٹیلی فونک گفتگو
 26مارچ0202 ،
وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے آج ریاست قطر کے امیر عالی جناب شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے
ساتھ ٹیلیفونک گفتگو کی۔
دونوں رہنماؤں نے کووڈ  91عالمی وبائی مرض سے متعلق جاری پیشرفت اور اس کے معاشرتی اور
معاشی اثرات پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے اپنے ممالک میں وائرس کے پھیالؤ پر قابو پانے کے
اقدامات کے بارے میں نوٹ کا تبادلہ کیا۔ وزیر اعظم نے عالی جناب امیر کو سارک ممالک کے مابین
حالیہ عالقائی اقدامات ،اور دن کے اوائل میں جی  02-قائدین کے درمیان ورچوئل سمٹ کے بارے
میں بھی آگاہ کیا۔
دونوں رہنماؤں نے اس امید کا اظہار کیا کہ تمام متاثرہ ممالک کی طرف سے اس بیماری کے پھیالؤ
کو روکنے کے لئے جو کوششیں اور اقدامات اٹھائے جارہے ہیں ،ان کے ابتدائی اور مثبت نتائج برآمد
ہوں گے۔ انہوں نے وبائی مرض سے لڑنے میں بین االقوامی یکجہتی اور معلومات کے تبادلے کی
اہمیت پر زور دیا۔
وزیر اعظم نے عالی جناب شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کا خصوصی طور پر موجودہ حاالت میں قطر
میں مقیم ہندوستانی شہریوں اور رہائش پذیر ہندوستانی شہریوں کی فالح وبہبود پر اپنی خصوصی
توجہ کے لئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ عالی جناب امیر نے وزیر اعظم کو قطر میں موجود تمام ہندوستانی
تارکین وطن کی حفاظت اور فالح و بہبود کے بارے میں یقین دالیا۔
وزیر اعظم اور عالی جناب امیر نے ابھرتے ہوئے صورتحال پر باقاعدہ رابطے اور مشاورت برقرار
رکھنے پر اتفاق کیا۔
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