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પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરને્દ્ર મોદી અન ેવિયેતનામના પ્રધાનમંત્રી મહામવહમ ફામ 

વમન્દ્હ વિન્દ્હ િચ્િ ેટેવિફોવનક સંિાદ થયો 
જુલાઈ 10, 2021 

 

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરને્દ્ર મોદી અને વિયેતનામના પ્રધાનમંત્રી મહામવહમ ફામ વમન્દ્હ વિન્દ્હ િચ્િે આજ ેટેવિફોવનક સંિાદ 
થયો હતો. 

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરને્દ્ર મોદીએ મહામવહમ ફામ વમન્દ્હ વિન્દ્હને વિયેતનામના પ્રધાનમંત્રી તરીકે તેમણે હોદ્દો સંભાળિા 
બદિ તેમને અવભનંદન પાઠવ્યા હતા અને વિશ્વાસ વ્યક્ત કયો હતો કે, તેમના માર્ગદર્ગન હેઠળ ભારત અને 
વિયેતનામ િચ્િે વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાર્ીદારી િાિુ જ રહેર્ે અને બંને દેર્ોના સંબંધો િધુ મજબૂત થરે્. 

પ્રધાનમંત્રી શ્રી મોદીએ એ તથ્યને પણ આિકાયુું હતંુ કે બંને દેર્ો મુક્ત, સવહયારો, ર્ાંવતપૂણગ અને વનયમો 
આધાવરત વહન્દ્દ મહાસાર્ર પ્રદેર્ બંને તેિી એકસમાન દૂરંદેર્ી ધરાિે છે અને આથી ભારત અને વિયેતનામની 
વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાર્ીદારી પ્રાદેવર્ક વથથરતા, સમૃવિ અને વિકાસમા ં સારં યોર્દાન આપી ર્કે છે. આ 
સંદભગમાં, પ્રધાનમંત્રીએ એિું પણ નોધંયું હતંુ કે, ભારત અને વિયેતનામ બંને હાિમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘ સુરક્ષા 
પવરષદના સાથી સભ્યો છે. 

ભારતમાં કોવિડ-19 મહામારીના બીજા િરણ દરવમયાન વિયેતનામના િોકો અને સરકાર ેજ ેપ્રકાર ેસહકાર આપ્યો 
તે બદિ પ્રધાનમંત્રીએ વિયેતનામના પ્રધાનમંત્રી વિન્દ્હનો આભાર વ્યક્ત કયો હતો. બંને નેતાઓ સંમત થયા હતા 
કે, બંને દેર્ોએ એકબીજાને મહામારી સામેના તેમના પ્રયાસોમા ંપારથપવરક સહકાર આપિાનું િાિુ રાખિા માટે 
િાટાઘાટો અને સહકાર યથાિત્ રાખિા જોઇએ. 

બંને પ્રધાનમંત્રીએ વિપક્ષીય સંબંધોની વથથવતની સમીક્ષા કરી હતી અને વિવિધ ક્ષેત્રોમા ં સહકાર આપિા માટે 
પોતાના અવભપ્રાયો રજૂ કયાગ હતા. િષગ 2022 બંને દેર્ો િચ્િેના રાજિારી સંબંધોની 50મી િષગર્ાંઠ હર્ે તેન ે
ધયાનમા ંરાખીને તેઓ આ મહત્િપૂણગ સીમાવિહ્નની વિવિધ થમૃવત પ્રિૃવિઓનું આયોજન કરીને યોગ્ય રીતે ઉજિણી 
કરિા માટે સંમત થયા હતા. 

પ્રધાનમંત્રી મોદીએ પ્રધાનમંત્રી વિન્દ્હને િહેિી તકે તેમની અનુકૂળતાએ ભારતની સિાિાર મુિાકાત િેિા માટે તેમને 
આમંત્રણ આપ્યું હતંુ. 

 

નવી દિલ્હી 

જુલાઈ 10, 2021 

 

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. 

 

 


