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وزیر اعظم جناب نریندر مودی اور کمیونسٹ پارٹی آف ویتنام کے جنرل 

فون کال سکریٹری ایچ ای نگوین فو ترونگ کے درمیان  
 

نگوین  وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے آج کمیونسٹ پارٹی آف ویتنام کے جنرل سکریٹری محترم

 کے ساتھ فون پر بات کی۔ فوترونگ 

کے ویں سالگرہ  05دونوں رہنماؤں نے ہندوستان اور ویتنام کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 

ویتنام جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے تحت -موقع پر ایک دوسرے کی ستائش کی۔ انہوں نے ہندوستان

میں وزیر اعظم کے دورہ  6502وسیع پیمانے پر تعاون کی تیز رفتاری پر اطمینان کا اظہار کیا جو 

 ویتنام کے دوران قائم ہوئی تھی۔

بحرالکاہل ویژن کے ایک اہم ستون کے طور -ندوزیر اعظم نے ہندوستان کی ایکٹ ایسٹ پالیسی اور ہ

پر ویتنام کی اہمیت کو دہرایا، اور موجودہ اقدامات پر تیز رفتار پیش رفت کے لیے کام کرنے کے عالوہ 
 دو طرفہ تعلقات کے دائرہ کار کو بڑھانے کی کوشش کی۔

یٹ تک رسائی کی وزیر اعظم نے ویتنام میں ہندوستان کے فارما اور زرعی مصنوعات کے لیے مارک
 زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کرنے کی بھی درخواست کی۔

وزیر اعظم نے دونوں ممالک کے درمیان تاریخی اور تہذیبی روابط کو اجاگر کیا اور ویتنام میں چام 

 یادگاروں کی بحالی میں ہندوستان کی شمولیت پر خوشی کا اظہار کیا۔

 ان دفاعی شراکت داری کو بڑھانے پر اتفاق کیا۔دونوں رہنماؤں نے دونوں ممالک کے درمی

انہوں نے یوکرین میں جاری بحران اور بحیرہ جنوبی چین کی صورتحال سمیت مشترکہ دلچسپی کے 

 عالقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔

 

 نئی دہلی
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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. 

 


