Phone call between Prime Minister Shri Narendra Modi and
H.E. Pham Minh Chinh, Prime Minister of Vietnam
July 10, 2021

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଏବଂ ଭି ଏତନାମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାମହିମ ଫାମ୍
ମିନ୍ ଚିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରେଲି ରଫାନ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ
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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଆଜି ଭି ଏତନାମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାମହିମ ଫାମ୍ ମି ନ୍ ଚିନଙ୍କ ସହ
ରେଲି ରଫାନ ର ାରେ କଥା ରହାଇଛନ୍ତି ।
ମହାମହିମ ଫାମ୍ ମି ନ୍ ଚିନ୍ ଭି ଏତନାମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରେ ଦାୟି ତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କେି ଥ ିୋେୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ରମାଦୀ ତାଙ୍କୁ ଅଭି ନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏେଂ ତାଙ୍କ ଦୃ ଢ଼ ମାେଗଦର୍ଗନରେ ଭାେତ-ଭି ଏତନାମ େୟାପକ
େଣନୀତିକ ସହର ାେିତା ମଜଭୁତ ରହାଇଚାଲି େ ରୋଲି ଦୃ ରଢ଼ାକ୍ତି ପ୍ରକାର୍ କେି ଛନ୍ତି ।
ଉଭୟ ୋଷ୍ଟ୍ର ଏକ ଉନ୍ ମକ୍ତ
ୁ , ସାମୂହିକ, ର୍ାନ୍ତିପର୍ଣ୍
ୂ ଗ ତଥା ନିୟମ ଆଧାେି ତ ଭାେତ ମହାସାେେ ଅଞ୍ଚଳେ
ଏକ ସମାନ ଦୃ ଷ୍ଟ୍ିରକାଣ େଖ ିଥ ିୋ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉରେଖ କେି ଥ ିରଲ ଏେଂ ରସଥ ିପାଇ ଁ ଭାେତଭି ଏତନାମ େୟାପକ େଣନୀତିକ ସହର ାେିତା ଦ୍ୱାୋ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥି େତା, ସମୃଦ୍ଧି ଓ େିକାର୍କୁ ରପ୍ରାତ୍ସାହନ
ମି ଳିପାେି େ । ଏହି ସନ୍ଦଭଗରେ, ଜାତିସଂଘ ସୁେକ୍ଷା ପେି ଷଦରେ ଉଭୟ ଭାେତ ଓ ଭି ଏତନାମ େର୍ତ୍ଗମାନ
ସାଥୀ ସଦସୟ େହିଥ ିୋ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦର୍ଗାଇଥ ିରଲ ।

ଭାେତରେ ରକାଭି ଡ-୧୯ ମହାମାେୀେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହେ ରେରଳ ଭି ଏତନାମ ସେକାେ ଏେଂ ଏହାେ
ନାେେି କଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଦିଆ ାଇଥ ିୋ ମୂଲୟୋନ ସମଥଗନ ପାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନଙ୍କୁ ଧନୟୋଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀ । ଏଥ ିସହ ମହାମାେୀେ ମୁକାେିଲା ପାଇ ଁ ଉଭୟ ପେସ୍ପେକୁ ସମଥଗନ ରଦୋ ଲାେି
ଆରପାସ ପୋମର୍ଗ ଓ ସମନ୍ୱୟ ଜାେି େଖ ିୋ ନିମରନ୍ତ ଉଭୟ ରନତା ସହମତି ପ୍ରକାର୍ କେି ଛନ୍ତି ।

ଉଭୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷି କ ସମ୍ପକଗେ ସ୍ଥି ତି ରନଇ ସମୀକ୍ଷା କେି ୋ ସହ ସହର ାେେ େିଭିନ୍ନ ଦିେ
ଉପରେ ନିଜ ନିଜ ମତାମତ େିନମ
ି ୟ କେି ଛନ୍ତି । େଷଗ ୨୦୨୨ ଦୁ ଇ ୋଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ କୂେରନୈତିକ ସମ୍ପକଗ
ସ୍ଥାପନେ ୫୦ତମ ୋଷି କୀ ରହଉଥ ିୋ ପେି ରପ୍ରକ୍ଷୀରେ, ରସମାରନ େିଭିନ୍ନ ସ୍ମାେକ କା ୟଗ କ୍ରମ ଜେି ଆରେ
ତଥା ଲାଭଦାୟକ ହିସାେରେ ଏହି ର୍ୁଭ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟକୁ ପାଳନ କେି ୋ ପାଇ ଁ ସହମତ ରହାଇଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀ ଏକ ଆେୁଆ ତଥା ଉପ କ୍ତ
ୁ ତାେି ଖରେ ଭାେତକୁ ସେକାେୀ େସ୍ତ ନିମରନ୍ତ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କେି ଥ ିରଲ ।

ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ
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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.

