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وزیراعظم نریندر مودی سے کنیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کی ٹیلی فون
گفتگو
01فروری0100 ،

نئی دہلی 10،؍ فروری  :0202وزیراعظم جناب نریندر مودی سے کنیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو
نے آج ٹیلی فون پر گفتگو کی۔
وزیراعظم جناب ٹروڈو نے بھارت سے کووڈ –  21سے بچاؤ کے ٹیکوں کی کنیڈا کی ضروریات کے بارے میں
وزیراعظم جناب مودی کو مطلع کیا۔ وزیراعظم جناب نریندر مودی نے کنیڈا کے وزیراعظم کو یقین دالیا کہ بھارت
کنیڈا کی ٹیکہ کاری کوششوں میں اپنی پوری حمایت دے گا ،جیسا
اُس نے پہلے ہی دیگر ملکوں کے لئے کی ہے۔
وزیراعظم جناب مودی کی تعریف کرتے ہوئے وزیراعظم جناب ٹروڈو نے کہا کہ اگر دنیا کووڈ  21-عالمی
وبا پر قابو پالیتی ہے تو یہ بھارت کی زبردست دوا سازی کی صالحیت اور دنیا کے ساتھ اس صالحیت
کو دوسروں کو فراہم کرنے میں وزیراعظم جناب مودی کی قیادت کی وجہ سے اہم ہوگا۔ وزیراعظم مودی نے ان
جذبات کے لئے کنیڈا کے وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا۔
دونوں لیڈروں نے اس مشترکہ تناظر کو بھی دہرایا  ،جو کئی اہم جغرافیائی سیاسی امور پر بھارت اور کنیڈا کی
جانب سے ایک دوسرے کو دستیاب کرائے گئے ہیں۔ دونوں ملکوں نے آب وہوا میں تبدیلی اور عالمی وبا کے
اقتصادی اثرات جیسے عالمی چیلنجوں سے نمٹنے میں دونوں ملکوں کے درمیان قریبی اشتراک جاری
رکھنے سے بھی اتفاق کیا۔
دونوں لیڈر اس سال کے آخر میں مختلف اہم بین االقوامی فورموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مالقات کرنے کے
منتظر ہیں اور آپسی مفاد کے تمام امور پر اپنے تبادلہ خیال کو جاری رکھیں گے۔
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.

