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பிரதமர் திரு நரரந் திர ரமோடி, வியட்நோம் பிரதமர்
ரமதகு திரு ஃபோம் மின் சின்ஹ் இடடரய
ததோடைரபசி உடரயோடை்
ஜூலை 10, 2021

பிரதமர் திரு நரரந்திர ரமோடி, வியட்நோம் பிரதமர் ரமதகு திரு ஃபோம் மின்
சின்ஹ் உடன் ததோலைரபசி வோயிைோக இன்று உலரயோடினோர்.
வியட்நோம் பிரதமரோக நியமிக்கப்பட்டுள் ள ரமதகு திரு ஃபோம் மின் சின்
ஹ்க்கு வோழ் தது
் ததரிவித்த பிரதமர் திரு ரமோடி, அவரது திறலமயோன வ
ழிகோட்டுதலின் கீழ் இந்தியவியட்நோம் விரிவோன ரகந்திர கூட்டணி ரமலும் ததோடர்ந்து வலுப்தபறும்
என்று நம் பிக்லக ததரிவித்தோர்.
திறந்த, உள் ளடக்கிய அலமதியோன, விதிகளின் அடிப்பலடயிைோன இந்தி
ய தபருங் கடை் பகுதி குறித்த ததோலைரநோக்குப் போர்லவலய இரு நோடுக
ளும் பகிர்ந்துவருவதோை் , பிரோந்திய நிலைத்தன்லம, வளம் மற் றும் வளர்
ச்சிலய ஊக்குவிப்பதிை் இந்தியவியட்நோம் விரிவோன ரகந்திர கூட்டணி பங் களிக்கக் கூடும் என்பதோை் அ
தலன பிரதமர் திரு ரமோடி வரரவற் றோர்.
இந்த நிலையிை் , ஐக்கிய நோடுகள் போதுகோப்பு மன்றத்திை் இந்தியோவும் வி
யட்நோமும் தற் ரபோது உறுப்பு நோடுகளோக தசயை் படுவலதயும் பிரதமர் கு
றிப்பிட்டோர்.
தகோவிட்19 தபருந்ததோற் றின் இரண்டோவது அலையின் ரபோது இந்தியோவிற் கு வி
லைமதிப்பிை் ைோ ஆதரவளித்த அந்நோட்டு அரசு மற் றும் மக்களுக்கு நன்றி
ததரிவித்துக் தகோள் வதோக பிரதமர் திரு சின்ஹிடம் திரு ரமோடி ததரிவித்
தோர். தபருந்ததோற் றுக்கு எதிரோக இரு நோடுகளிை் ரமற் தகோள் ளப்படும் நட
வடிக்லககளுக்கு ஆதரவளிக்கும் வலகயிை் ஆரைோசலனகள் மற் றும் ஒத்
துலழப்லப இரண்டு நோடுகளும் ததோடர்ந்து வழங் க தலைவர்கள் சம் மத
ம் ததரிவித்தனர்.
இருதரப்பு உறவுகள் பற் றி ஆய் வு ரமற் தகோண்ட இருவரும் , தவவ் ரவறு து
லறகளிை் ஒத்துலழப்பு குறித்த தங் களது கருத்துக்கலளயும் பகிர்ந்து
தகோண்டனர். இருநோட்டு தூதரக உறவின் தபோன் விழோ,
2022ஆம் ஆண்டு தகோண்டோடப்படவிருப்பலதக் குறிப்பிட்டு, பை் ரவறு நிலன

வுகள் சோர்ந்த நிகழ் சசி
் களின் வோயிைோக இந்த லமை் கை் நிகழ் லவக் தகோ
ண்டோட அவர்கள் ஒப்புக்தகோண்டனர்.
விலரவிை் , தபோருத்தமோன ரததியிை் இந்தியோவிற் கு அரசுமுலற பயண
மோக வருமோறு பிரதமர் சின்ஹ்க்கு பிரதமர் திரு ரமோடி அலழப்பு விடுத்தோ
ர்.
நியூ டெல்லி
ஜூலை 10, 2021
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