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આજે વડાપ્રધાન શ્રી નરે ન્દ્ર મોદી અને ક િંગ્ડમ ઑફ સ્વીડનનાાં વડાપ્રધાન મહામકહમ સ્ટીફન લોફવેને
વર્ચ્યઅ
ચ લ શિખર સાંમેલન યોજ્ય ાં હત યાં જેમાાં તેઓએ દ્વિપક્ષીય મયદ્દાઓ અને પ્રાાંશતય અને બહયપક્ષીય
પારસ્પકર કહતનાાં મયદ્દાઓ પર ર્ર્ાચ રી હતી.
વડાપ્રધાન મોદીએ 3 માર્ચનાાં રોજ કહિંસ

હયમલો થવાની બાબતમાાં સ્વીડનનાાં લો ો સાથે એ તા

અભિવ્યક્ત રી હતી અને ઇજાગ્રસ્તો વહેસા સાજા થાય તે માટે પ્રાથચના રી હતી.
વડાપ્રધાન મોદીએ પ્રથમ િારત-નોકડિ

શિખર સાંમેલન માટે પોતાની 2018 માાં લીધેલી સ્વીડનની

પોતાની મયલા ાત અને સ્વીડનનાાં રાજા અને રાણીએ ડીસેમ્બર 2019 માાં લીધેલી િારતની મયલા ાતને
સ્નેહપ ૂવચ યાદ રી હતી.
બન્ને નેતાઓએ એ બાબત રે ખાાંક ત
શન ટતમ સાંબધ
ાં ો લો િાહી,
અશધ ારોનો આદર

રી હતી

ે િારત અને સ્વીડન વર્ચર્ે લાાંબા સમયથી ટ ી રહેલા

ાયદાનય ાં િાસન, બહયવાદ, સમાનતા, વાણીની સ્વતાંત્રતા અને માનવ

રવાનાાં સાં્ક્ય ત મ ૂલ્યો પર આધાકરત છે . તેઓએ બહપ
ય ક્ષીયતા,

આંતરરાષ્ટ્રિય િાસન, આંત વાદનો સામનો
કટબદ્ધતાની પયનઃપયષ્ટ્રટ

રવો અને િાાંશત અને સયરઙા માટે

ામ

ાયદા-આધાકરત
રવાની તેઓની

રી હતી. તેઓએ ્યરોપીયન ્યશનયન અને ઇ્ય દે િો વર્ચર્ે િારતની

િાગીદારીનાાં વદી રહેલા ઉિારનો સ્સ્વ ાર યો હતો.
બન્ને નેતાઓ િારત અને સ્વીડન વર્ચર્ ર્ાલયાં વ્યાપ

જોડાણની સમીક્ષા

વડાપ્રધાન મોદીની સ્વીડનની મયલા ાત દરશમયાન સાંમતી થયેલ સાં્ક્ય ત
સાં્ક્ય ત નવીની રણ િાગીદારીનાાં અમલી રણ પર સાંતોષ વ્યક્ત

રી હતી, અને 2018 માાં
ાયચવાહી યોજના અને
યો હતો. તેઓએ આ

િાગીદારીઓનાાં તાંત યઓ અંતગચત શવષયો વધારે વૈશવધ્યપ ૂણચ બનાવવા માટે ક્ષેત્રોની ખોજ રી હતી.
વડાપ્રધાન મોદીએ ઇન્દ્ટરનેિનલ સોલર એલાયન્દ્સ (ISA) માાં જોડાવાનાાં સ્વીડનનાાં શનણચયને આવ ાયો
હતો. નેતાઓએ િારત-સ્વીડન સાં્ક્ય ત પહેલ – ઔદ્યોભગ

સાંક્ાાંતી પર લીડરિીપ ગ્રયપ (LeadIT) ની

વધી રહેલી સભ્યતાની પણ નોંધ લીધી હતી જેને સપ્ટેમ્બર 2019 માાં ન્દ્્યયો ચ માાં સાં્ક્ય ત રારિ
આબોહવા ાયચવાહી શિખર સાંમેલન દરશમયાન લોન્દ્ર્ રવામાાં આવી હતી.
બન્ને નેતાઓએ રસી રણ અભિયાન સકહત

ોશવડ-19 પકરસ્સ્થતી પર પણ ર્ર્ાચ

રારિોને તાત્ ાભલ

રાવીને રસીની ઇસ્ક્વટી માટે ની જરૂરીયાત પર િાર મ ૂક્યો

અને સસ્તી રસી સયલિ

રી હતી અને સમગ્ર

હતો.
નવી દિલ્હી
માર્ુ 05, 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.

