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ਭਾਰਤ-ਵੀਅਤਨਾਮ ਦਰਮਮਆਨ ਮਿਆਿੀ ਿਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ
30 ਮਈ, 2022
1. ਮਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਿਕੱਤਰ (ਪੂਰਬ) ਸ਼ਰੀ ਿੌਰਭ ਕੁ ਮਾਰ ਨੇ 30 ਮਈ 2022 ਨੂ ੰ ਹਨੋ ਈ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਉਪ ਮਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਮਹਮ ਸ਼ਰੀ ਨਗੁਏਨ ਮਮੰਹ ਵੂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ
ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਮਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਮਲਆਂ ਮਵਚਕਾਰ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਮਤਕ ਿਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ 12ਵੇਂ ਗੇੜ ਅਤੇ
ਰਣਨੀਤਕ ਿੰਵਾਦ ਦੇ 9ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਿਮਹ-ਪਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
2. ਦੋਵਾਂ ਮਧਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਵਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਵੱਚ ਦਿੰਬਰ, 2020 ਮਵੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ
ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਿੰਮਲ
ੇ ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਏ ਗਏ "ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਲਈ ਿਾਂਝਾ ਮਦਰ ਸ਼ਟੀਕੋਣ" ਅਤੇ ਮਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁ ਆਰਾ ਦਿਤਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 2021-2023 ਦੀ ਕਾਰਜ
ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਿਮੀਮਖਆ ਕੀਤੀ।
3. ਉਨ੍ ਾਂ ਨੇ ਕੋਮਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਮਵਘਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਨਮਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ
ਕਮਮਊਮਨਿਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਿਕੱਤਰ ਮਹਾਮਮਹਮ ਸ਼ਰੀ ਨਗੁਏਨ ਫੂ ਟਰ ੌਂਗ ਮਵਚਕਾਰ ਹੋਈ ਹਾਲੀਆ ਟੈਲੀਫੋਨ
ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਿਭਾ ਿਪੀਕਰ ਦੀ ਅਪਰਲ
ੈ , 2022 ਮਵੱਚ ਹੋਈ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਫੇਰੀ ਿਮੇਤ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ
ਰਹੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੇਲ ਮਮਲਾਪ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਹੁਪਖ
ੱ ੀ ਿਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਰਫਤਾਰ ਉੱਤੇ ਤਿੱਲੀ
ਪਰਗਟਾਈ।
4. ਦੋਵਾਂ ਮਧਰਾਂ ਨੇ ਇਿ ਿਾਲ ਭਾਰਤ-ਵੀਅਤਨਾਮ ਕੂ ਟਨੀਤਕ ਿਬੰਧਾਂ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਗ
ੇ ਢ
ੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚਪੱਧਰੀ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਗਤੀਮਵਧੀਆਂ ਿਮੇਤ ਭਮਵੱਖ ਦੇ ਿਮਹਯੋਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
5. ਦੋਵਾਂ ਮਧਰਾਂ ਨੇ ਆਪਿੀ ਮਹੱਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਮੱ ਦਆਂ' ਤੇ, ਖਾਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਮਵਡ-19
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਆਲਮੀ ਪਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਮਵੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਿੰਕਟ ਦੇ ਿੰਦਰਭ ਮਵੱਚ, ਮਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂ ਜੇ ਦੇ ਆਰਮਿਕ ਮਵਕਾਿ ਦੇ ਿਮਰਿਨ ਲਈ ਿਾਂਝਦ
ੇ ਾਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਮਕਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼
ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿੁਰਮੱ ਖਆ ਿਕੱਤਰ (ਪੂਰਬ) ਨੇ ਿਾਡੀ ਐਕਟ ਈਿਟ ਪਾਮਲਿੀ ਅਤੇ ਮਹੰਦਪਰਸ਼ਾਂਤ ਿੁਫ਼ਨੇ ਮਵੱਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂ ੰ ਪਰਮਖ
ੁੱ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਮਵੱਚ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਿਮਿਤੀ ਦੁ ਹਰਾਈ।
6. ਿਕੱਤਰ (ਪੂਰਬ) ਨੇ ਤੇਜ਼ ਪਰਭਾਵ ਪਰਜ
ੋ ਕ
ੈ ਟਾਂ, ਆਈਟੀਈਿੀ ਅਤੇ ਈ-ਆਈਟੀਈਿੀ ਪਮਹਲਕਦਮੀਆਂ,
ਪੀਐਚਡੀ ਫੈਲੋਮਸ਼ਪਿ, ਮਡਜੀਟਲ ਕਨੈ ਕਟੀਮਵਟੀ ਅਤੇ ਮਵਰਾਿਤੀ ਿੰਭਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਮਹਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ
ਮਵਅਤਨਾਮ ਨੂ ੰ ਮਵਕਾਿ ਅਤੇ ਿਮਰੱਿਾ ਮਨਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਿਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਪਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਤਆਰੀ ਬਾਰੇ
ਦੱਮਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਮਧਰਾਂ ਭੌਮਤਕ ਿੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਿੈਰ-ਿਪਾਟਾ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਪੱਧਰੀ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂ ੰ ਉਤਸ਼ਾਮਹਤ

ਕਰਨ ਉਤੇ ਿਮਹਮਤ ਹੋਈਆਂ, ਮਜੰਨਾਂ ਮਵੱਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਮਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਾਂਝੇ ਬੋਧੀ ਿਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਦੀ ਪਰਮਿੱਧੀ
ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
7. ਦੋਵਾਂ ਮਧਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਪਖ
ੱ ੀ ਫੋਰਮਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ੜਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਉੱਤੇ ਤਿੱਲੀ ਪਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ ਾਂ ਨੇ
ਇਿ ਖੇਤਰ ਮਵੱਚ ਿਾਮਰਆਂ ਲਈ ਿਾਂਝੀ ਿੁਰਮੱ ਖਆ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮਵਕਾਿ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹੰਦਪਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਿਾਗਰ ਪਮਹਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਮਹੰਦ-ਪਰਸ਼ਾਂਤ 'ਤੇ ਆਿੀਆਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁ ਿਾਰ ਆਪਣੇ ਦੁ ਵਲ
ੱ ੇ
ਿਮਹਯੋਗ ਨੂ ੰ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਿਮਹਮਤੀ ਮਦੱਤੀ।
8. ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਿਕੱਤਰ (ਪੂਰਬ) ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਮਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਮਹਮ ਹਿਰੀ ਬੁਈ ਿਾਨਹ
ਿੋਨ ਨੂ ੰ ਮਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਮਦੱਮਤਆਂ ਅਤੇ ਜੂਨ 2022 ਹੋ ਰਹੀ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਆਿੀਆਨ-ਭਾਰਤ
ਮਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅਤੇ ਮਦੱਲੀ ਿੰਵਾਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਿੱਦਾ ਮਦੱਤਾ।
ਨਵੀਂ ਮਦੱਲੀ
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.

