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ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರ ೀೇಂದ್ರ ಮೀದಿ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಡನ್ ಸಾಮಾರಜ್ಯದ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ಿೇಷ್ಠ ಸ್ಟೀಫನ್ ಲತಫ್ ವನ್ ಇೇಂದ್ತ
ವರ್ತ್ಯಲ್ ಸಭ ಯನತು ನಡ ಸ್ದ್ರತ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರತ ದಿವಪ್ಕ್ಷೀಯ ಸಮಸ ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಪರ ಆಸಕ್ತುಯ ಇತ್ರ ಪ್ಾರದ ೀಶ್ಕ
ಮತ್ತು ಬಹತಪ್ಕ್ಷೀಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ ೆ ರ್ರ್ಚ್ಸ್ದ್ರತ.
ಮಾರ್ಚ್ 3 ರೇಂದ್ತ ನಡ ದ್ ಹೇಂಸಾತ್ಮಕ ದಾಳಿಯ ಹನ್ ುಲ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮೀದಿಯವರು ಸ್ವೀಡನ್ ಜ್ನರ ೇಂದಿಗ್
ಒಗೆಟ್ಟನತು ವಯಕುಪ್ಡಿಸ್ದ್ರತ ಹಾಗೂ ಗ್ಾಯಾಳುಗಳನತು ಶ್ೀಘ್ರವಾಗಿ ಚ ೀತ್ರಿಸ್ಕ ಳಳಬ ೀಕ ೇಂದ್ತ ಪ್ಾರರ್ಥ್ಸ್ದ್ರತ.
ಮದ್ಲ ಭಾರತ್-ನ್ಾಡಿ್ಕ್ ಸಭ ಗ್ಾಗಿ 2018 ರ ಸ್ವೀಡನ್ಗ್ ಭ ೀಟಿ ನೀಡಿದ್ದನತು ಮತ್ತು 2019 ರ ಡಿಸ ೇಂಬರನಲ್ಲಿ ಅವರ
ಮೆಜ ಸ್ಟೀಸ್ ಕ್ತೇಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಡನ್ನ ರಾಣಿಯ ಭಾರತ್ ಭ ೀಟಿಯನತು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ
ನ್ ನಪಿಸ್ಕ ೇಂಡರತ.
ಭಾರತ್ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಡನ್ ನಡತವಿನ ದಿೀಘ್್ಕಾಲದ್ ನಕಟ್ ಸೇಂಬೇಂಧಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭತತ್ವದ್ ಹೇಂರ್ಚಕ ಯ ಮೌಲಯಗಳು,
ಕಾನ ನನ ನಯಮ, ಬಹತತ್ವ, ಸಮಾನತ , ವಾಕ್ ಸಾವತ್ೇಂತ್ರಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕತುಗಳ ಗ್ೌರವವನತು ಆಧರಿಸ್ವ ಎೇಂದ್ತ
ಇಬ್ಬರು ನ್ಾಯಕರತ ಒತ್ತುಹ ೀಳಿದಾದರ . ಬಹತಪ್ಕ್ಷೀಯತ , ನಯಮ-ಆಧಾರಿತ್ ಅೇಂತ್ರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದ ೀಶ, ಭಯೀತಾಪದ್ನ್
ನಗರಹ ಮತ್ತು ಶಾೇಂತ್ತ ಮತ್ತು ಸತರಕ್ಷತ ಗ್ಾಗಿ ಕ ಲಸ ಮಾಡತವ ತ್ಮಮ ಬಲವಾದ್ ಬದ್ಧತ ಯನತು ಅವರತ ಪ್ುನರತರ್ಚರಿಸ್ದ್ರತ.
ಯತರ ೀಪಿಯನ್ ಯ ನಯನ್ ಮತ್ತು ಯತರ ೀಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ದ ೀಶಗಳ ೇಂದಿಗ್ ಭಾರತ್ದ್ ಪ್ಾಲತದಾರಿಕ ಯ
ಹ ರ್ತಚತ್ತುರತವ ಪ್ಾರಮತಖ್ಯತ ಯನತು ಅವರತ ಒಪಿಪಕ ೇಂಡಿದಾದರ .
ಇಬ್ಬರು ನ್ಾಯಕರತ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಡನ್ ನಡತವ ನಡ ಯತತ್ತುರತವ ವಾಯಪ್ಕವಾದ್ ಕಾಯಿವನತು ಪ್ರಿಶ್ೀಲ್ಲಸ್ದ್ರತ,
ಮತ್ತು 2018 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮೀದಿಯವರ ಸ್ವೀಡನ್ಗ್ ಭ ೀಟಿ ನೀಡಿದ್ ಸೇಂದ್ಭ್ದ್ಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಾಲತದಾರಿಕ ಗಳ ಜ್ೇಂಟಿ
ಕ್ತರಯಾ ಯೀಜ್ನ್ ಮತ್ತು ಜ್ೇಂಟಿ ನ್ಾವಿೀನಯತ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ್ ಅನತಷ್ಾಾನದ್ ಬಗ್ ೆ ತ್ೃಪಿುಯನ್ುು ವಯಕುಪ್ಡಿಸ್ದ್ರತ.
ಅೇಂತ್ರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಒಕ ುಟ್ಕ ು (ಐಎಸ್ಎ) ಸ ೀಪ್್ಡ ಗ್ ಳುಳವ ಸ್ವೀಡನ್ನ ನಧಾ್ರವನತು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
ಮೀದಿಯವರು ಸಾವಗತ್ತಸ್ದ್ರತ. ಸ ಪ್ ಟೇಂಬರ 2019 ರಲ್ಲಿ ನ ಯಯಾಕು್ಲ್ಲಿ ನಡ ದ್ ಯತಎನ್ ಹವಾಮಾನ ಕ್ತರಯಾ
ಸಭ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ಾರರೇಂಭಿಸಲಾದ್ ಭಾರತ್-ಸ್ವೀಡನ್ ಜ್ೇಂಟಿ ಉಪ್ಕರಮ - ಲ್ಲೀಡಶ್್ಪ್ ಗ ರಪ್ ಆನ್ ಇೇಂಡಸ್ರ ಟ್ಾರನಿಶನ್
(ಲ್ಲೀಡ್ಐಟಿ) ಯ ಸದ್ಸಯತ್ವವನತು ನ್ಾಯಕರತ ಗಮನಸ್ದ್ರತ.

ವಾಯಕ್ತಿನ್ ೀಷನ್ ಡ ೈವ್ ಸ ೀರಿದ್ೇಂತ Covid-19 ಪ್ರಿಸ್ಿತ್ತಯ ಬಗ್ ೆ ಇಬ್ಬರು ನ್ಾಯಕರತ ರ್ರ್ಚ್ಸ್ದ್ರತ ಮತ್ತು ಎಲಾಿ
ರಾಷರಗಳಾದ್ಯೇಂತ್ ಲಸ್ಕ ಗಳಿಗ್ ತ್ತತ್ತ್ ಮತ್ತು ಒಳ ಳ ಪ್ರವ ೀಶವನತು ಒದ್ಗಿಸತವ ಮ ಲಕ ಲಸ್ಕ ಇಕ್ತವಟಿಯ ಅಗತ್ಯವನತು
ಒತ್ತು ಹ ೀಳಿದ್ರತ.
ನವ ದೆಹಲಿ
ಮಾರ್ಚು 05, 2021

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s
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