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இந்தியா-வியட்நாம் அரசியல் ஆல ாசனைகள் மற்றும் 

மூல ாபாய உனரயாடல் 

லம 30, 2022 

 

MEA சசய ாளர் (கிழக்கு), MEA 30 லம 2022 அன்று ஹலைாய்க்கு விஜயம் சசய்த ஸ்ரீ 

சசௌரப் குமார், இந்தியா மற்றும் வியட்நாம் சவளியுறவு அனமச்சகங்களுக்கு இனடயி ாை 12 

வது சுற்று அரசியல் ஆல ாசனைகள் மற்றும் 9 வது சுற்று மூல ாபாய உனரயாடலுக்கு 

இனைத் தன னம தாங்கிைார்.  அவரது இனை  சவளியுறவு அனமச்சர்  திரு. Nguyen Minh 

Vu. 

 

2. 2020 டிசம்பாில் நடந்த சமய்நிகர் உச்சிமாநாட்டின் லபாது இந்தியா மற்றும் வியட்நாம் 

பிரதமர்கள் ஏற்றுக்சகாண்ட "அனமதி, சசழிப்பு மற்றும் மக்களுக்காை கூட்டுப் பார்னவ" 

மற்றும் னகசயாப்பமிடப்பட்ட 2021-2023க்காை சசயல்திட்டத்தின் மூ ம் வழிகாட்டப்பட்ட 

அவர்களின் விாிவாை மூல ாபாய கூட்டாண்னமயின் சமீபத்திய முன்லைற்றங்கனள இரு 

தரப்பிைரும் மதிப்பாய்வு சசய்தைர். அவர்களின் சவளியுறவு அனமச்சர்கள். 

 

3. லகாவிட்-19 சதாற்றுலநாயின் இனடயூறுகள் இருந்தலபாதிலும், பிரதமர் திரு நலரந்திர 

லமாடி மற்றும் வியட்நாம் கம்யூைிஸ்ட் கட்சியின் சபாதுச் சசய ாளர் இனடலயயாை 

சமீபத்திய சதான லபசி உனரயாடல் உட்பட, அடிக்கடி உயர்மட்ட ஈடுபாடுகளுடன், தங்கள் 

பன்முக உறவுகளில் நீடித்த லவகம் குறித்து அவர்கள் திருப்தி சதாிவித்தைர். அவர். திரு. 

குசயன் பு ட்லராங், அத்துடன் ஏப்ரல் 2022 இல் ல ாக்சபா சபாநாயகர் வியட்நாம் வருனக. 

 

4. இந்த ஆண்டு இந்தியா-வியட்நாம் தூதரக உறவுகளின் 50வது ஆண்டு நினறனவக் குறிக்கும் 

உயர்மட்ட பாிமாற்றங்கள் மற்றும் சசயல்பாடுகள் உள்ளிட்ட எதிர்கா  ஒத்துனழப்பு நிகழ்ச்சி 

நிரன யும் இரு தரப்பும் விவாதித்தைர். 

 

5. இரு தரப்பிைரும் பரஸ்பர ந ன் சார்ந்த பிராந்திய மற்றும் சர்வலதச விவகாரங்களில் 

கருத்துக்கனளப் பாிமாறிக் சகாண்டைர், குறிப்பாக COVID-19 சதாற்றுலநாயின் உ களாவிய 

தாக்கம் மற்றும் உக்னரைில் நடந்து வரும் சநருக்கடியின் பின்ைைியில், அவர்கள் பரஸ்பர 

சபாருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் லதசியத்னத ஆதாிப்பதற்காை கூட்டாண்னமக்காை புதிய 

வாய்ப்புகனள ஆராய்ந்தைர். பாதுகாப்பு. எங்களின் ஆக்ட் ஈஸ்ட் சகாள்னக மற்றும் இந்லதா-

பசிபிக் விஷன் ஆகியவற்றில் வியட்நாம் ஒரு முக்கிய பங்காளியாக இருக்கும் இந்தியாவின் 

நின ப்பாட்னட சசய ாளர் (கிழக்கு) மீண்டும் உறுதிப்படுத்திைார். 

 

6. வினரவாை தாக்கத் திட்டங்கள், ITEC மற்றும் e-ITEC முன்முயற்சிகள், PhD 



சபல்ல ாஷிப்கள், டிஜிட்டல் இனைப்பு மற்றும் பாரம்பாியப் பாதுகாப்பு லபான்ற 

முன்முயற்சிகள் மூ ம் வியட்நாமுக்கு வளர்ச்சி மற்றும் திறன் லமம்பாட்டு உதவிகனள 

சதாடர்ந்து விாிவுபடுத்துவதற்காை இந்தியாவின் தயார்நின னய சசய ாளர் (கிழக்கு) 

சதாிவித்தார். வியட்நாமில் தங்கள் பகிரப்பட்ட சபௌத்த சதாடர்புகள் மற்றும் லயாகாவின் 

பிரப த்னத லமம்படுத்துதல் உட்பட, உடல்ாீதியாை சதாடர்னப லமம்படுத்தவும், சுற்று ா 

மற்றும் மக்களுக்கு இனடலயயாை பாிமாற்றங்கனள லமம்படுத்தவும் இரு தரப்பிைரும் 

ஒப்புக்சகாண்டைர். 

 

7. பிராந்திய மற்றும் ப தரப்பு மன்றங்களில் தங்களின் சநருக்கமாை ஒருங்கினைப்பு குறித்து 

இரு தரப்பிைரும் திருப்தி சதாிவித்தைர். பிராந்தியத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் பகிரப்பட்ட 

பாதுகாப்பு, சசழிப்பு மற்றும் வளர்ச்சினய அனடய இந்தியாவின் இந்லதா-பசிபிக் 

சபருங்கடல்கள் முன்முயற்சி மற்றும் இந்லதா-பசிபிக் மீதாை ஆசியாைின் பார்னவக்கு ஏற்ப 

இருதரப்பு ஒத்துனழப்னப லமம்படுத்த அவர்கள் ஒப்புக்சகாண்டைர். 

 

8. அவரது விஜயத்தின் லபாது, சசய ாளர் (கிழக்கு) வியட்நாமின் சவளியுறவு அனமச்சர் 

சஹச்.ஈ. சிறப்பு ஆசியான்-இந்திய சவளியுறவு அனமச்சர்கள் கூட்டத்திற்கு ஜூன் 2022 இல் 

இந்தியா வருவதற்காை EAM இன் வாழ்த்துகனளயும் அனழப்னபயும் திரு. புய் தான் சன் 

சதாிவித்தார்.  

 

 

நியூ சடல்லி  

லம  30, 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. 

 
 


