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ਭਾਰਤ-ਵੀਅਤਨਾਮ ਦਰਮਮਆਨ ਮਿਆਿੀ ਿਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰ ੇਅਤ ੇਰਣਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ 

30 ਮਈ, 2022 

 
1. ਮਵਦਸੇ਼ ਮਤੰਰਾਲੇ ਦ ੇਿਕਤੱਰ (ਪਰੂਬ) ਸ਼ਰੀ ਿਰੌਭ ਕੁਮਾਰ  ਨੇ 30 ਮਈ 2022 ਨੂ ੰਹਨੋਈ ਦਾ ਦਰੌਾ ਕੀਤਾ 

ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਹਮਰਤੁਬਾ ਉਪ ਮਵਦਸੇ਼ ਮਤੰਰੀ ਮਹਾਮਮਹਮ ਸ਼ਰੀ ਨਗਏੁਨ ਮਮਹੰ ਵੂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤ ੇ

ਵੀਅਤਨਾਮ ਦ ੇਮਵਦਸੇ਼ ਮਤੰਰਾਮਲਆ ਂਮਵਚਕਾਰ ਹਏੋ ਰਾਜਨੀਮਤਕ ਿਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰ ੇਦ ੇ12ਵੇਂ ਗੜੇ ਅਤ ੇ

ਰਣਨੀਤਕ ਿਵੰਾਦ ਦ ੇ9ਵੇਂ ਦਰੌ ਦੀ ਿਮਹ-ਪਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।  

 

2. ਦਵੋਾ ਂਮਧਰਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀ ਮਵਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਵਚੱ ਦਿਬੰਰ, 2020 ਮਵਚੱ ਭਾਰਤ ਅਤ ੇ

ਵੀਅਤਨਾਮ ਦ ੇਪਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀਆ ਂਦ ੇਵਰਚਅੁਲ ਿਮੰਲੇਨ ਦਰੌਾਨ ਅਪਣਾਏ ਗਏ "ਸ਼ਾਤਂੀ, ਖਸੁ਼ਹਾਲੀ ਅਤ ੇਲੋਕਾ ਂ

ਲਈ ਿਾਝਂਾ ਮਦਰਸ਼ਟੀਕਣੋ" ਅਤ ੇਮਵਦਸੇ਼ ਮਤੰਰੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਦਿਤਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 2021-2023 ਦੀ ਕਾਰਜ 

ਯਜੋਨਾ ਦੀ ਿਮੀਮਖਆ ਕੀਤੀ। 

 

3. ਉਨ੍ਾ ਂਨੇ ਕਮੋਵਡ-19 ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਵਲੱੋਂ  ਪਾਏ ਗਏ ਮਵਘਨ ਦ ੇਬਾਵਜਦੂ ਪਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਸ਼ਰੀ ਨਮਰਦੰਰ ਮਦੋੀ ਅਤ ੇ

ਕਮਮਊਮਨਿਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਿਕਤੱਰ ਮਹਾਮਮਹਮ ਸ਼ਰੀ ਨਗਏੁਨ ਫੂ ਟਰ ੌਂਗ ਮਵਚਕਾਰ ਹਈੋ ਹਾਲੀਆ ਟਲੈੀਫਨੋ 

ਗਲੱਬਾਤ ਅਤ ੇਲੋਕ ਿਭਾ ਿਪੀਕਰ ਦੀ ਅਪਰਲੈ, 2022 ਮਵਚੱ ਹਈੋ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਫਰੇੀ ਿਮਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹ ੋ

ਰਹ ੇਉੱਚ-ਪਧੱਰੀ ਮੇਲ ਮਮਲਾਪ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਹਪੁਖੱੀ ਿਬਧੰਾ ਂਦੀ ਮਜੌਦੂਾ ਰਫਤਾਰ ਉੱਤ ੇਤਿਲੱੀ 

ਪਰਗਟਾਈ। 

 

4. ਦਵੋਾ ਂਮਧਰਾ ਂਨੇ ਇਿ ਿਾਲ ਭਾਰਤ-ਵੀਅਤਨਾਮ ਕੂਟਨੀਤਕ ਿਬਧੰਾ ਂਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਗੇਢੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ-

ਪਧੱਰੀ ਵਟਾਦਂਰ ੇਅਤ ੇਗਤੀਮਵਧੀਆ ਂਿਮਤੇ ਭਮਵਖੱ ਦ ੇਿਮਹਯਗੋ ਦ ੇਏਜਡੰ ੇ'ਤ ੇਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। 

 

5. ਦਵੋਾ ਂਮਧਰਾ ਂਨੇ ਆਪਿੀ ਮਹਤੱਾ ਂਦ ੇਖਤੇਰੀ ਅਤ ੇਅਤੰਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਮੱਦਆ'ਂ ਤ,ੇ ਖਾਿ ਤਰੌ 'ਤ ੇਕਮੋਵਡ-19 

ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਦ ੇਆਲਮੀ ਪਰਭਾਵਾ ਂਅਤ ੇਯਕੂਰਨੇ ਮਵਚੱ ਚਲੱ ਰਹ ੇਿਕੰਟ ਦ ੇਿਦੰਰਭ ਮਵਚੱ, ਮਵਚਾਰ ਵਟਾਦਂਰਾ ਕੀਤਾ 

ਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱ ਦੂਜ ੇਦ ੇਆਰਮਿਕ ਮਵਕਾਿ ਦ ੇਿਮਰਿਨ ਲਈ ਿਾਝਂਦੇਾਰੀ ਦ ੇਨਵੇਂ ਮਮੌਕਆ ਂਦੀ ਤਲਾਸ਼ 

ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਰੁਮੱਖਆ ਿਕਤੱਰ (ਪਰੂਬ) ਨੇ ਿਾਡੀ ਐਕਟ ਈਿਟ ਪਾਮਲਿੀ ਅਤ ੇਮਹਦੰ-

ਪਰਸ਼ਾਤਂ ਿਫ਼ੁਨੇ ਮਵਚੱ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂ ੰਪਰਮੁਖੱ ਭਾਈਵਾਲ ਦ ੇਰਪੂ ਮਵਚੱ ਰਖੱਣ ਬਾਰ ੇਭਾਰਤ ਦੀ ਿਮਿਤੀ ਦੁਹਰਾਈ। 

 

6. ਿਕਤੱਰ (ਪਰੂਬ) ਨੇ ਤਜੇ਼ ਪਰਭਾਵ ਪਰਜੋਕੈਟਾ,ਂ ਆਈਟੀਈਿੀ ਅਤ ੇਈ-ਆਈਟੀਈਿੀ ਪਮਹਲਕਦਮੀਆ,ਂ 

ਪੀਐਚਡੀ ਫਲੋੈਮਸ਼ਪਿ, ਮਡਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਮਵਟੀ ਅਤ ੇਮਵਰਾਿਤੀ ਿਭੰਾਲ ਵਰਗੀਆ ਂਪਮਹਲਕਦਮੀਆ ਂਰਾਹੀਂ 

ਮਵਅਤਨਾਮ ਨੂ ੰਮਵਕਾਿ ਅਤ ੇਿਮਰਿੱਾ ਮਨਰਮਾਣ ਬਾਰ ੇਿਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰਖੱਣ ਪਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਤਆਰੀ ਬਾਰ ੇ

ਦਮੱਿਆ। ਦਵੋੇਂ ਮਧਰਾ ਂਭਮੌਤਕ ਿਪੰਰਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤ ੇਿਰੈ-ਿਪਾਟਾ ਅਤ ੇਲੋਕ ਪਧੱਰੀ ਵਟਾਦਂਰ ੇਨੂ ੰਉਤਸ਼ਾਮਹਤ 



ਕਰਨ ਉਤ ੇਿਮਹਮਤ ਹਈੋਆ,ਂ ਮਜਨੰਾ ਂਮਵਚੱ ਵੀਅਤਨਾਮ ਮਵਚੱ ਆਪਣੇ ਿਾਝਂ ੇਬਧੋੀ ਿਬਧੰਾ ਂਅਤ ੇਯਗੋਾ ਦੀ ਪਰਮਿਧੱੀ 

ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

 

7. ਦਵੋਾ ਂਮਧਰਾ ਂਨੇ ਖਤੇਰੀ ਅਤ ੇਬਹਪੁਖੱੀ ਫਰੋਮਾ ਂ'ਤ ੇਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਤਾਲਮਲੇ ਉੱਤ ੇਤਿਲੱੀ ਪਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਾ ਂਨੇ 

ਇਿ ਖਤੇਰ ਮਵਚੱ ਿਾਮਰਆ ਂਲਈ ਿਾਝਂੀ ਿਰੁਮੱਖਆ, ਖਸੁ਼ਹਾਲੀ ਅਤ ੇਮਵਕਾਿ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਦੰ-

ਪਰਸ਼ਾਤਂ ਮਹਾਿਾਗਰ ਪਮਹਲਕਦਮੀ ਅਤ ੇਮਹਦੰ-ਪਰਸ਼ਾਤਂ 'ਤ ੇਆਿੀਆਨ ਦ ੇਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਿਾਰ ਆਪਣੇ ਦੁਵਲੇੱ 

ਿਮਹਯਗੋ ਨੂ ੰਵਧਾਉਣ ਉੱਤ ੇਿਮਹਮਤੀ ਮਦਤੱੀ। 

 

8. ਆਪਣੀ ਫਰੇੀ ਦਰੌਾਨ ਿਕਤੱਰ (ਪਰੂਬ) ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦ ੇਮਵਦਸੇ਼ ਮਤੰਰੀ ਮਹਾਮਮਹਮ ਹਿਰੀ ਬਈੁ ਿਾਨਹ 

ਿਨੋ ਨੂ ੰਮਵਦਸੇ਼ ਮਤੰਰੀ ਦੀਆ ਂਸ਼ਭੁਕਾਮਨਾਵਾ ਂਮਦਮੱਤਆ ਂਅਤ ੇਜਨੂ 2022 ਹ ੋਰਹੀ ਮਵਸ਼ਸੇ਼ ਆਿੀਆਨ-ਭਾਰਤ 

ਮਵਦਸੇ਼ ਮਤੰਰੀਆ ਂਦੀ ਬਠੈਕ ਅਤ ੇਮਦਲੱੀ ਿਵੰਾਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਿਦੱਾ ਮਦਤੱਾ। 

 

ਨਵੀਂ ਮਦਲੱੀ 

30 ਮਈ, 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. 

 
 


