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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਾਮ ਮਮੰਨਹ 

ਮਿਨਹ ਦੇ ਦਰਮਮਆਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਾਰਤਾ 

ਜੁਲਾਈ 10, 2021 

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦ ੇਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਹਹਮ ਫ਼ਾਮ ਹਮੰਨਹ ਹਿਨਹ ਨਾਲ 
ਟੈਲੀਫੋਨ ’ਤੇ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ। 

 ਪ੍ਰਧਾਨਮ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫ਼ਾਮ ਹਮੰਨਹ ਹਿਨਹ ਨ ੰ  ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹਨਯੁਕਤ ਕੀਤ ੇ
ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਨ ੰ  ਵਧਾਈ ਹਦੱਤੀ ਤੇ ਹਵਸ਼੍ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹਕ ਉਨਹਾਾਂ ਦ ੇਸਮਰੱਥ ਮਾਰਗ–ਦਰਸ਼੍ਨ ’ਿ 
ਭਾਰਤ–ਵੀਅਤਨਾਮ ਹਵਆਪ੍ਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬ ਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। 

 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹਕ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼੍ ਇੱਕ 
ਖੁੱਲਹ ੇ , ਸਮਾਵੇਸ਼੍ੀ, ਸ਼੍ਾਾਂਤੀਪ੍ ਰਣ ਅਤੇ ਹਨਯਮ–ਆਧਾਰਤ ਹਹੰਦ–ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਉਤੱੇ ਸਮਾਨ ਹਦਰਸ਼੍ਟੋਕਣ ਸਾਾਂਝਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤ ੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦ ੇ ਦਰਹਮਆਨ ਦੀ ਇਹ ਹਵਆਪ੍ਕ ਰਣਨੀਤਕ 
ਭਾਈਵਾਲੀ ਖੇਤਰੀ ਸਹਥਰਤਾ, ਖ਼ਸ਼ੁ੍ਹਾਲੀ ਤੇ ਹਵਕਾਸ ਨ ੰ  ਹਲੁਾਰਾ ਦੇਣ ਹਵੱਿ ਆਪ੍ਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਹਵੱਿ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੋਵੇਂ ਹੀ 
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼੍ਟਰ ਪ੍ਰੀਸ਼੍ਦ ਹਵੱਿ ਸਾਥੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। 

 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਿ ਕੋਹਵਡ–19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦ ਜੀ ਲਹਹਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤ ੇ
ਲੋਕਾਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਡਮੁੱਲੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਿਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ 
ਆਗ ਆਾਂ ਨੇ ਸਹਹਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹਕ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਹਵਸ਼੍ਵ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹਵਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ 
ਕੋਹਸ਼੍ਸ਼੍ਾਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਸ ਹਵੱਿ ਸਲਾਹ–ਮਸ਼੍ਵਰਾ ਤੇ ਸਹਹਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਦਵੁੱਲੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਦੀ ਸਮੀਹਖਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਹਹਯੋਗ ਦੇ ਹਵਹਭੰਨ ਖੇਤਰਾਾਂ 
ਉਤੱੇ ਆਪ੍ਣੇ ਹਵਿਾਰ ਸਾਾਂਝੇ ਕੀਤ।ੇ ਇਹ ਦੇਖਹਦਆਾਂ ਹਕ ਸਾਲ 2022 ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਹਵਿਲੇ ਕ ਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦੀ 
ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਦੀ 50ਵੀ ਾਂ ਵਰਹੇਗੰਢ ਦ ੇਰ ਪ੍ ਹਵੱਿ ਹਿੰਹਨਹਤ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਆਗ  ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਹਹਮਤ ਹੋਏ ਹਕ ਇਸ 
ਸ਼ੁ੍ਭ ਮੌਕ ੇਨ ੰ  ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਵਹਭੰਨ ਸਮਾਰੋਹਾਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। 

 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਿਨਹ ਨ ੰ  ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਨਹਾਾਂ ਲਈ ਉਹਿਤ ਹਮਤੀ ਨ ੰ  ਭਾਰਤ 
ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਵੀ ਹਦੱਤਾ। 
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