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భారత్-వియత్నాం రాజకీయ సాంప్రద ాంప్ులు, వ్యూహాత్మక చరచలు 
మే 30, 2022 

 

1. విదేశీ వ్యవ్హారాల మంత్రిత్వ శాఖకు చ ందిన సెకరటరీ (త్ూర్పు) శీర సౌర్భ్ కుమార్ 2022 మే 30న 
హనోయిని సందర్శంచార్ప. భార్త్ మర్యు వియతానం విదేశాంగ మంత్రిల మధ్య 12వ్ విడత్ రాజకీయ 
సంప్దిింప్ులు ఇంకా 9వ్ విడత్ వ్యయహాత్మక చర్చలకు త్న సహచర్ వియతానం ఉప్ విదేశాంగ మంత్రి 
గౌర్వ్నీయ శీర నగుయిెన్ మిన్ వ్యతో కలిసి సహాధ్యక్షత్ వ్హ ంచార్ప. 
 
2. 2020 డిసెంబర్ లో జర్గ్న వ్ర్పచవ్ల్ సదససు సందర్భంగా భార్త్ మర్యు వియతానం ప్ధిాన 
మంత్రిలు ఆమోదించిన ‘‘శాంత్ర, సససంప్ననత్ మర్యు ప్జిల కోసం ఉమమడి దృకుథం’’ అనే నినాదం 
దావరా మార్గనిరదేశం చేయబడిన త్మ సమగర వ్యయహాత్మక భాగసావమయం అలాగద త్మ విదేశాంగ 
మంత్రిలు సంత్కాలు చేసిన 2021-2023 కారాయచర్ణ ప్ణిాళికలోని తాజా ప్ర్ణామాలనస ఇర్ప ప్క్షాలు 
సమీక్షించాయి. 
 
3. కోవిడ్-19 మహమామర్ కార్ణంగా ఆటంకాలు నెలకొననప్ుటికీ, త్ర్చసగా జర్పప్ుత్రనన ఉననత్ 
సాా యి కార్యకరమాల దావరా త్మ బహుముఖ సంబంధాలోో  సససిార్మ ైన ప్ురోభివ్ృదిి  ప్టో వార్ప సంత్ృప్ిిని 
వ్యకిం చేశార్ప. వియతానం కమయయనిస్్ట పార్ీ జనర్ల్ సెకరటరీ గౌర్వ్నీయ శీర నగుయిెన్ ఫు ట్ి ంగ తో భార్త్ 
ప్ధిాని శీర నరదంద ిమోదీ ఇటీవ్ల జర్ప్ిన టెలిఫో న్ సంభాషణతో పాటు 2022 ఏప్ిిల్ లో లోక్  సభ సపుకర్ 
వియతానం ప్ర్యటన కూడా ఇందసలో ఉనానయి. 
 
4. భార్త్-వియతానం దౌత్య సంబంధాలకు ఈ ఏడాది 50వ్ వార్ికోత్ువానిన ప్ుర్సకర్ంచసకుని ఉననత్ 
సాా యి ప్ర్యటనలు అలాగద కార్యకలాపాలతో సహా, భవిషయత్రి  సహకారానికి సంబంధించిన అజ ండాప్ెై 
కూడా ఇర్ప ప్క్షాలు చర్చంచాయి. 
 
5. ప్ర్సుర్ ఆసకిి గల పాింతీయ మర్యు అంత్రాా తీయ అంశాలప్ెై, ప్తిేయకించి కోవిడ్-19 మహమామర్ 
యొకక ప్పి్ంచ ప్భిావ్ం అలాగద ఉక రయిన్ లో నెలకొనన ప్సిసి త్ సంక్షోభం నేప్థయంలో ఇర్ప ప్క్షాలు త్మ 
అభిపాియాలనస ప్ంచసకునానయి. ఆర్ాకాభివ్ృదిి  మర్యు జాతీయ భదతి్ విషయంలో ఒకర్కొకర్ప 
మదేత్రచసచకోవ్డానికి భాగసావమయం కోసం వార్ప కొతి్ అవ్కాశాలనస అనేవషించార్ప. భార్త్ యొకక యాక్్ 



ఈస్్ట పాలసప అలాగద ఇండో-ప్సిఫిక్ విజన్ లో వియతానం కీలక భాగసావమయ దేశంగా ఉనన అంశానికి 
సంబంధించి భార్త్ యొకక వెైఖర్ని సెకరటరీ (త్ూర్పు) ప్ునర్పదాా టించార్ప. 
 
6. త్క్షణ ప్భిావ్ పాిజ కు్ లు, ఐటీఈసప ఇంకా ఈ-ఐటీఈసప చర్చలు, ప్పహెచ డీ ఫెలోషిప లు, డిజిటల్ 
కనెకి్విటీ ఇంకా వార్సత్వ ప్ర్ర్క్షణ వ్ంటి చర్యల దావరా వియతానంకు అభివ్ృదిి మర్యు సామరా్య 
నిరామణ సహయానిన అందించడం కొనసాగ్ంచేందసకు భార్త్ యొకక సంసిదిత్నస సెకరటరీ (త్ూర్పు) 
వ్యకిం చేశార్ప. త్మ ఉమమడి బౌదిమత్ సంబంధాలు ఇంకా వియతానంలో యోగాకు ఉనన పాిచసరాయనిన 
ఆసరాగా తీససకోవ్డం దావరా, భౌత్రక కనెకి్విటీని పె్ంచడం ఇంకా ప్రాయటకం మర్యు ప్జిా రాకపో కలనస 
పోి త్ుహ ంచేందసకు ఇర్ప ప్క్షాలు అంగీకర్ంచాయి. 
 
7. పాింతీయ మర్యు బహుళప్క్ష వేదికలోో  త్మ సనినహ త్ సమనవయం ప్టో ఇర్ప ప్క్షాలు సంత్ృపిి్ని 
వ్యకిం చేశాయి. భార్త్ యొకక ఇండో-ప్సిఫిక్ ఓషన్ు ఇనీషియిేటివ్ ఇంకా ఇండో-ప్సిఫిక్ ప్ెై ఆసియాన్ 
అవ్ుట లుక్ కు అనసగణంగా ఈ పాింత్ంలో అందర్కీ ఉమమడి భదతి్, సససంప్ననత్ ఇంకా వ్ృదిిని 
సాధించేందసకు త్మ ద ైవపాక్షిక సహకారానిన ప్ెంప ందించసకోవాలని వార్ప అంగీకర్ంచార్ప. 
 
8. ఈ ప్ర్యటన సందర్భంగా, సెకరటరీ (త్ూర్పు) వియతానం విదేశాంగ మంత్రి గౌర్వ్నీయ శీర బుయ్ థాన్ 
సన్ నస కూడా కలుససకునానర్ప ఇంకా భార్త్ విదేశీ వ్యవ్హారాల మంత్రి (ఈఏఎం) త్ర్ఫున ఆయనకు 
అభినందనలు త లియజదశార్ప. అలాగద, ప్తిేయక ఆసియాన్-భార్త్ విదేశాంగ మంత్రిల సమావేశం ఇంకా 
ఢిలో్ల చర్చలోో  పాలగగ నేందసకు 2022 జూన్ లో భార్త్ నస సందర్శంచాలిుందిగా ఆయనకు ఆహావనం 
ప్లికార్ప. 
 
న్యూఢిలీ్ల 
మే 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. 
 


