India-Vietnam Political Consultations and Strategic
Dialogue
May 30, 2022

ભારત-વિયેતનામ રાજકીય પરામર્શ અને વ્યૂહાત્મક સંિાદ
30 મે, 2022

શ્રી સૌરભ કુમાર, સવિિ (પૂિ)શ , MEA એ 30 મે 2022ના રોજ હનોઈની મુલાકાત લીધી હતી અને તેમના સમકક્ષ,
ઉપ વિદેર્ પ્રધાન શ્રી ગુયન
ે વમન્હ િુ સાથે ભારત અને વિયેતનામના વિદેર્ મંત્રાલયો િચ્િેના રાજકીય પરામર્શના
12મા રાઉન્ડ અને વ્યૂહાત્મક સંિાદના 9મા રાઉન્ડની સહ-અધ્યક્ષતા કરી હતી.

2. બંને પક્ષોએ ડડસેમ્બર 2020 માં તેમની િચ્યુશઅલ સવમટ દરવમયાન "ર્ાંવત, સમૃવધધ અને લોકો માટે સંયુક્ત
વિઝન" િડે માગશદર્શર્ત બનેલ અને ભારત અને વિયેતનામના િડા પ્રધાનો ધિારા અપનાિેલ તે વ્યાપક વ્યૂહાત્મક
ભાગીદારીમાં તાજે તરના વિકાસની તથા 2021-2023 માટે કાયશ યોજનાની સમીક્ષા કરી હતી અને તેમના વિદેર્
મંત્રીઓ ધિારા હસ્તાક્ષર કરિામાં આવ્યા હતા.

3. તેઓએ કોવિડ-19 મહામારીના વિક્ષેપો છતાં, િડાપ્રધાન શ્રી નરેન્ર મોદી અને કોમ્યુવનસ્ટ પાટી વિયેતનામના
મહાસવિિ શ્રી ન્્યુએન ફૂ ટ્રોંગ, િચ્િે તાજે તરના ટેવલફોન િાતાશલાપ સવહત અિાર-નિારના ઉચ્િ સ્તરીય જોડાણો
સાથે, તેમના બહુ મખ
ુ ી સંબંધોમાં લાંબા સમયથી જાળિી રાખેલી ગવત પર, તેમજ એવપ્રલ 2022માં લોકસભાના
અધ્યક્ષની વિયેતનામની મુલાકાત પર સંતોષ વ્યક્ત કયો હતો.

4. બંને પક્ષોએ આ િષે ભારત-વિયેતનામ રાજધિારી સંબધ
ં ોની 50મી િષશગાંઠ વનવમત્તે ઉચ્િ સ્તરીય વિિાર વિવનમય
અને પ્રિૃવત્તઓ સવહત ભાવિ સહકાર એજન્ડા પર પણ િિાશ કરી હતી.

5. બંને પક્ષોએ પરસ્પર વહતના પ્રાદેવર્ક અને આંતરરાષ્ટ્રીય મુદ્દાઓ પર મંતવ્યોનુ,ં ખાસ કરીને કોવિડ-19 રોગિાળાની
િૈવવિક અસર અને યુક્રન
ે માં િાલી રહેલી કટોકટીના સંદભશમાં મંતવ્યોનું આદાન-પ્રદાન કયુું હતુ,ં કારણ કે તેઓએ
એકબીજાના આર્શથક વિકાસને ટેકો આપિા માટે ભાગીદારીની અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાની ર્ક્યતાઓ અંગે કઈક કરી છૂ ટિા
નિી તકો જોઈ હતી.

સવિિ (પૂિશ)એ આપણી એક્ટ ઈસ્ટ પોવલસી અને ઈન્ડો-પેવસડફક વિઝનમાં વિયેતનામને મુખ્ય

ભાગીદાર તરીકે આદર આપિાની ભારતની વસ્થવતની પુનઃપુવિ કરી હતી.

6. સવિિ (પૂિશ)એ,

વક્િક ઈમ્પેક્ટ પ્રોજે ક્્સ, આઈ ટી ઈ સી અને ઈ-આઈ.ટી.ઈ.સી.માં કરેલ બધી પહેલ,

પી.એિ.ડી ફેલોવર્પ, ડડવજટલ કનેવક્ટવિટી અને વિરાસત સંરક્ષણ જે િી પહેલો ધિારા વિયેતનામને વિકાસ અને
સિશડદર્ામાં ક્ષમતા વનમાશણ સહાય આપિાનું િાલુ રાખિાની ભારતની તૈયારીની ભાિના પ્રગટ કરી હતી. બંને પક્ષો
ભૌવતક સંપકશ સુવિધા િધારિા અને વિયેતનામની બુવધધસ્ટ કડીઓ ર્ેર કરિા તથા યોગની લોકવપ્રયતાને બળ પ્રદાન
કરીને પ્રિાસન તથા લોકો-લોકો િચ્િેના આદાન-પ્રદાનને પ્રોત્સાહન આપિા સંમત થયા હતા.

7. બંને પક્ષોએ પ્રાદેવર્ક અને બહુ દેર્ીય મંિો પર તેમના ઘવનષ્ઠ સંકલન પર સંતોષ વ્યક્ત કયો હતો. તેઓ આ
પ્રદેર્ના તમામ માટે સવહયારી સુરક્ષા, સમૃવધધ અને િૃવધધ હાંસલ કરિા માટે ભારતના ઈન્ડો-પેવસડફક મહાસાગર
પહેલ અને ઈન્ડો-પેવસડફક પર ASEAN ના દવિકોણ મુજબ તેમના વધિદેર્ીય સહયોગને િધારિા સંમત થયા હતા.

8. તેમની મુલાકાત દરવમયાન,

સવિિ (પૂિ)શ એ વિયેતનામના વિદેર્ મંત્રી શ્રી બુઇ થાન્હ સોન સાથે પણ મુલાકાત

કરી. અને તેમને EAM ની ર્ુભેચ્છાઓ પાઠિી હતી અને જૂ ન 2022 ASEAN-ભારત વિદેર્ મંત્રીઓની વિર્ેષ
બેઠક તથા ડદલ્હી સંિાદ માટે ભારતની મુલાકાત લેિા આમંત્રણ પાઠવ્યું હતુ.ં

નિી ડદલ્હી
30 મે, 2022

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.

