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ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಶ್ರ ೀ ನರೇಂದ್ರ  ಮೀದಿ ಮತ್ತು  ವಿಯೆಟ್ನ ೇಂ 

ಪ್ರ ಧಾನಿ ಗೌರವಾನಿಿ ತ ಫಾಮ್ ಮಿನ್್ಹ  ಚಿನ್್ಹ  ದೂರವಾಣಿ 

ಸಮಾಲೀಚನೆ 
ಜುಲೈ 10, 2021 

 

ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಶ್ರ ೀ ನರೇಂದ್ರ  ಮೀದಿ ಅವರು ಇೇಂದು ವಿಯೆಟ್ನ ೇಂ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ

 ಫಾಮ್ ಮಿನ್್ಹ  ಚಿನ್್ಹ  ಅವರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸಮಾಲೀಚನೆ  ನಡೆಸಿದ್ರು. 

ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಅವರು ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ಫಾಮ್ ಮಿನ್್ಹ  ಚಿನ್್ಹ  ಅವರು  ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ ಯಾಗಿ ಆ

ಯೆೆಯಾಗಿರುವುದ್ಕೆ್ಕ  ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತು  ಭಾರತ-

ವಿಯೆಟ್ನ ೇಂ ಸಮಗ್ರ  ಕಾರ್ಯತಂತರ ದ್ ಸಹಭಾಗಿತಿ ವು ಅವರ ಸಮರ್ಯ ಮಾಗ್ಯದ್ರ್ಯನದ್ಲಿ್ಲ  ಮ

ತು ಷ್ಟು  ಬಲವರ್ಯನೆಯಾಗ್ಲ್ಲದೆ ಎೇಂಬ ವಿಶಿ್ವ ಸವನ್ನನ  ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿದ್ರು. 

ಉಭರ್ ದೇರ್ಗ್ಳು ಹೇಂದೂ ಮಹಾಸಾಗ್ರ ಪ್ರ ದೇರ್ ಆರ್ರಿತ ಮುಕು , ಎಲಿವನ್ನನ  ಒಳಗೇಂಡ 

ಶ್ವೇಂತ್ರಯುತ ಮತ್ತು  ನ್ವರ್ಮ ಆಧಾರಿತ ಸಮಾನ ದೃಷ್ಟು ಕೀನವನ್ನನ  ಹಂಚಿಕಳುು ತು ವೆ ಮತ್ತು  

 ಆದ್ರಿೇಂದ್ ಭಾರತ –

ವಿಯೆಟ್ನ ೇಂ ಸಮಗ್ರ  ಕಾರ್ಯತಂತರ  ಸಹಭಾಗಿತಿ ದಿೇಂದಾಗಿ ಪ್ರರ ದೇಶ್ಕ ಸಿಿ ರತೆ, ಸಂಮೃದಿಿ  ಮತ್ತು  

ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಉತೆು ೀಜಿಸಲು ಸಹಾರ್ಕವಾಗುತು ದೆ ಎೇಂದು ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ನರೇಂದ್ರ  ಮೀದಿ ಸಿಾ

ಗ್ತ್ರಸಿದ್ರು.  ಆ ಹನೆನ ಲೆರ್ಲಿ್ಲ  ಭಾರತ ಮತ್ತು  ವಿಯೆಟ್ನ ೇಂ ಎರಡೂ ಸದ್ಯ  ವಿರಿ್ಸಂಸಿ್ಥರ್ ಭದ್ರ ತಾ

 ಮಂಡಳಿರ್ ಸಹಸದ್ಸಯ  ರಾಷ್ಟು ರವಾಗಿವೆ ಎೇಂದು ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಉಲಿೆೀಖಿಸಿದ್ರು. 

ಭಾರತ ಕೀವಿಡ್ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಎದುರಿಸುತ್ರು ದಿ್  ಸಮರ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಮೌಲಯ ಯುತ ಬೇಂಬಲ ನ್ವೀಡಿ

ದಿ್ ಕೆಾ ಗಿ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ನರೇಂದ್ರ  ಮೀದಿ ಅವರು ಪ್ರ ಧಾನ್ವ ಚಿನ್್ಹ  ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು  ವಿಯೆಟ್ನ ೇಂ 

ಜನತೆಗೆ ರ್ನಯ ವಾದ್ಗ್ಳನ್ನನ  ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಾೇಂಕಾರ ಮಿಕದ್ ವಿರುದಿ್ ದ್ ಹೀರಾಟದ್ಲಿ್ಲ   ಪ್ರಸಪ ರ ಸ

ಹಕಾರ ಮತ್ತು  ಸಮಾಲೀಚನೆಗ್ಳನ್ನನ  ಮುೇಂದುವರಿಸಲು ಉಭರ್ ನಾರ್ಕರು ಒಪ್ಪಪ ಗೆ ಸೂಚಿ

ಸಿದ್ರು. 

ಉಭರ್ ನಾರ್ಕರು ದಿಿ ಪ್ಕ್ಷ ೀರ್ ಸಂಬಂರ್ಗ್ಳ ಸಿಿ ತ್ರಗ್ತ್ರ ಕುರಿತ್ತ ಅವಲೀಕ್ಸಿದ್ರು ಮತ್ತು  ನಾ

ನಾ ವಲರ್ಗ್ಳಲಿ್ಲ  ಸಹಕಾರ ಕುರಿತ್ತ ತಮಮ  ಅನ್ವಸಿಕ್ಕಗ್ಳನ್ನನ  ವಿನ್ವಮರ್ ಮಾಡಿಕೇಂಡರು. 

2022ನೇ ವಷ್ಟಯ ಉಭರ್ ದೇರ್ಗ್ಳ ನಡುವಿನ ರಾಜತಾೇಂತ್ರರ ಕ ಸಂಬಂರ್ಗ್ಳು ಸಿಾಪ್ನೆಯಾಗಿ 50 ವ

ಷ್ಟಯ ಪೂರ್ಯಗಳು ಲ್ಲರುವ ಹನೆನ ಲೆರ್ಲಿ್ಲ , ಆ ಶುಭ ಮೈಲ್ಲಗ್ಲಿನ್ನನ  ನಾನಾ ರಿೀತ್ರರ್ ಸಮ ರಣಾರ್ಯ 

ಕಾರ್ಯಕರ ಮಗ್ಳ ಮೂಲಕ ಸೂಕು  ರಿೀತ್ರರ್ಲಿ್ಲ  ಆಚರಿಸಲು ನಾರ್ಕರು  ಒಪ್ಪಪ ದ್ರು. 

ಆದ್ಷ್ಟು  ಶ್ೀಘ್ರ  ಸೂಕು  ದಿನಾೇಂಕದ್ಲಿ್ಲ  ಭಾರತಕೆ್ಕ  ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರ ವಾಸ ಕೈಗಳುು ವಂತೆ ಪ್ರ ಧಾನ್ವ  ಚಿ

ನ್್ಹ  ಅವರಿಗೆ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಶ್ರ ೀ ನರೇಂದ್ರ  ಮೀದಿ ಆಹಿಾ ನ ನ್ವೀಡಿದ್ರು. 

 



 

 

ನವ ದೆಹಲಿ 
ಜುಲೈ 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. 

 


