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ప్రధాన మంత్రి శ్ర ీనరంప్ర మోదీ కి, వియత్ర నామ్ ప్రధాని శ్ర ీ

ఫామ్ మిన్హ ్చిన్హ కు మధ్య  టెలిఫోన్హ ద్వా రా జిగిన సంభాషణ 

జూలై 10, 2021 
 

వియత్ నామ్ ప్రధాని శ్ర ీఫామ్ మిన్హ ్చిన్హ తో ప్రధాన మంత్ి శ్ర ీనరంప్ర మోదీ ఈ 

రోజు న టెలిఫోన్హ దా్వ రా మాటా్లడారు. 

 

వియత్ నామ్ ప్రధాని రరవి లో శ్ర ీఫామ్ మిన్హ ్చిన్హ నియామకం జిగిన సంరర్భ ం 

లో ప్రధాన మంత్ి శ్ర ీనరంప్ర మోదీ ఆయన కు శుభాకంక్షల ను తెలియజేసి, 

ఆయన సమర్ థ మార్గరర్శ కత్ా ం లో భార్త్దేశం-వియత్ నామ్ విసతృత్ 

వ్యూ హాత్మ క భాగసా్వ మూ ం ఇక మందు కూడా రటిష్టం కగలరనే విశా్వ స్వనిి  

వ్ూ క తం చేశ్వరు. 

 

ద్వరికనికి తావు లేనటువ్ంటి, అనిి  వ్రాగలను కలుపుకొని పోయే, 

శ్వంతియుత్మైన, నియమాలపై ఆధార్రడ్డ హందూ మహాసమప్ర ప్రాంత్ం 

రట్ ాఉభయ దేశ్వలు సమానమైనటువ్ంటి రృష్టటకోణానిి  కలిగివునిా యని  

త్రాా నిి  ప్రధాన మంత్ి శ్ర ీనరంప్ర మోదీ స్వా గతిస్తత ,  ఈ కర్ణం గా 

భార్త్దేశం, వియత్ నామ్ ల మధ్ూ  గల ఈ విసతృత్ వ్యూ హాత్మ క భాగసా్వ మూ ం 

ప్రాంతీయ శ్సిథర్తాా నిి , ప్రాంతీయ సమృద్ధ ిని, ప్రాంతీయ అభివ్ృద్ధ ిని 

పంపంద్ధంచేలా త్మ వ్ంతు తోడాా టు ను అంద్ధస్వతయని 

పేరా్క నిా రు.  భార్త్దేశం, వియత్ నామ్ లు ప్రస్తతత్ం ఐకూ  రాజూ  సమితి భప్రత్ 

మండ్లి లో సహ సభూ త్ా  దేశ్వలు గా ఉని  విష్యానిి  ఈ సంరర్భ ం లో 

ప్రధాన మంత్ి ప్రమఖం గా ప్రస్వత వించారు. 

 

భార్త్దేశం లో కోవిడ్-19 మహమామ ి తాలూకు సెకండ్ వేవ్ స్వగుతుని  ఈ 

కలం లో వియత్ నామ్ ప్రభుత్ా ం ద్వా రాను, వియత్ నామ్ ప్రజల ద్వా రాను 

లభించినటువ్ంటి అతి విలువైన సమర్ థన కు గాను ప్రధాని శ్ర ీఫామ్ మిన్హ ్చిన్హ కు 

ప్రధాన మంత్ి శ్ర ీనరంప్ర మోదీ ధ్నూ వాద్వలు తెలిపారు.  ఈ విశా మాి కి 

వ్ూ తిరకం గా జరుగుతుని  ప్రయాసల ను సమి థంచడానికి ఇరు దేశ్వలు 

రర్సా ర్ం సంప్రతింపులను, రర్సా ర్ం సహకరానిి  కొనస్వగించాలి అంటూ 

నేత్ లు ఇరదరూ వాి సమమ తి ని వెలిబుచాా రు. 



 

దా్వ పాక్షిక సంబంధాల శ్సిథతి ని ఇరువురు నేత్ లూ సమీక్షించారు.  వివిధ్ ర్ంగాల 

లో వాి వాి ఆలోచనల ను ఒకి తో మర్కకరు వెలడాి చేస్తకొనిా రు.   ఉభయ 

దేశ్వల మధ్ూ  దౌత్ూ  సంబంధాలు ఏర్ా డి 2022వ్ సంవ్త్స ర్ం లో 50వ్ 

వాికిోత్స వ్ం త్ట్సిథంచనుంరని, ఈ శుభ సంరరాభ నిి  మర్పురానిద్ధ గా 

మలచుకోవ్డ్ం కోసం ఘనమైన రరతిి లో రలు ఉత్స వాల ను 

నిరా్ హంచాలంటూ నేత్లిరదరూ వాి సమమ తి ని వ్ూ క తం చేశ్వరు. 

 

ప్రధాని శ్ర ీఫామ్ మిన్హ ్చిన్హ వీలయినంత్ తా్ ర్లో భార్త్దేశ ఆధికిక సంరర్శ న 

కు త్ర్లిరావాలంటూ ప్రధాన మంత్ి శ్ర ీనరంప్ర మోదీ ఆయన కు ఆహాా నం 

రలికరు. 

 

న్యూఢిల్లీ 
జూలై 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. 
 

 

 

 


