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ଭାରତ - ସ୍ୱିଡେନ ମଧ୍ୟଡର ଭର୍ଚୁ ଆଲ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ
ମାର୍ଚ୍ଚ 05, 2021
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଏବଂ ସ୍ୱିରେନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବେ ଷ୍ଟିଫାନ ର ାଫରେନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଏକ େର୍ଚୁଆଲ୍
ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ର ାଇଥି ା ରେଉଁଥିରେ ରସମାରନ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ପାେସ୍ପେିକ ସ୍ୱାର୍ଚେ ଅନୟାନୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ
ବ ୁ ପକ୍ଷୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆର ାର୍ନା କେିଥିର ।
ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ରେ ର ାଇଥିବା

ଂି ସାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣକୁ ରନଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀ ସ୍ୱିରେନେ ର ାକଙ୍କ ସ

ଦୃ ଢତାେ ସ

ଠିଆ

ର ାଇଥିବାେ ପ୍ରକାଶ କେିଥିର ଏବଂ ଆ ତଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଚନା କେିଥିର ।
ପ୍ରର୍ମ ୋେତ-ନେିକ୍ ଶିଖେ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 2018ରେ ନିଜେ ସ୍ୱିରେନ ଗ୍ସ୍ତ ଏବଂ େିରସମବେ 2019 ରେ ସ୍ୱିରେନେ
ୋଜା ଏବଂ ୋଣୀଙ୍କ ୋେତ ଗ୍ସ୍ତକୁ ମରନ ପକାଇଥିର ।
ଉେୟ ରନତା ଉରେଖ କେିଥିର ରେ ୋେତ ଏବଂ ସ୍ୱିରେନ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଚ ଦିନେ ର୍ନିଷ୍ଠ ସମ୍ପକଚ ଗ୍ଣତନ୍ତ୍ରେ ସ ୋଗ୍ୀ ମୂ ୟରବାଧ,
ଆଇନେ ଶାସନ, ଅରନକତା, ସମାନତା, ଅେିବୟକ୍ତିେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ମାନବିକ ଅଧିକାେେ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଧାେିତ।
ବ ୁ ପକ୍ଷୀୟତା, ନିୟମ-ଆଧାେିତ ଆନ୍ତଜଚାତୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଆତଙ୍କବାଦେ ମୁକାବି ା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ନିୋପତ୍ତା ପାଇଁ କାେଚୟ କେିବାକୁ
ରସମାରନ ରସମାନଙ୍କେ ଦୃ ଢ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ରଦା ୋଇଥିର । ୟୁ ରୋପୀୟ ସଂର୍ ଏବଂ ୟୁ ରୋପୀୟ ସଂର୍େ ରଦଶଗ୍ୁେକ
ି ସ ତ
ି
ୋେତେ ବଢୁଥିବା ସ ୋଗ୍ୀତାକୁ ରସମାରନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାେ କେିଥିର ।
ଦୁ ଇ ରନତା ୋେତ ଏବଂ ସ୍ୱିରେନ ମଧ୍ୟରେ ର୍ା ିଥିବା ବୟାପକ ୋଗ୍ିଦାେୀତାେ ସମୀକ୍ଷା କେିଥିର

ଏବଂ 2018 ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ରମାଦୀଙ୍କ ସ୍ୱିରେନ ଗ୍ସ୍ତ ସମୟରେ ମିଳତ
ି କାେଚୟରୋଜନା ଏବଂ ମିଳତ
ି ନବସୃଜନ ସ ୋଗ୍ିତାେ କାେଚୟକାେୀ ର ବାକୁ ରନଇ
ସରନ୍ତାଷ ବୟକ୍ତ କେିଥିର । ଏ ି ସ ୋଗ୍ୀତାେ ବିେିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁ କୁ ଅଧିକ ବିବଧ
ି କେିବାେ ଉପାୟ ରସମାରନ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ
କେିଥିର ।
ଅନ୍ତଜଚାତୀୟ ରସୌେ ରମଣ୍ଟ (ଆଇଏସଏ) ରେ ରୋଗ୍ରଦବା ପାଇଁ ସ୍ୱିରେନେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀ ସ୍ୱାଗ୍ତ କେିଥିର । ଉେୟ
ରନତା ଏ ା ମଧ୍ୟ ଉରେଖ କେିଥିର ରେ ୋେତ-ସ୍ୱିରେନେ ମିଳତ
ି ପଦରକ୍ଷପ – ିେେସିପ୍ ଗ୍ୁପ୍ ଅନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରାନିିସନ୍ ( ିେଆଇଟି)

େ ସଦସୟତା ବଢୁଛି ୋ ା ନୁ ୟୟକଚରେ ରସରପେମବେ 2019 ରେ ମିଳତ
ି ଜାତିସଂର୍େ ଜଳବାୟୁ କାେଚୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସେରେ ଆେମ୍ଭ
ର ାଇଥି ା।
ଉେୟ ରନତା ଟୀକାକେଣ ଅେିୋନ ସରମତ ରକାେିେ-19 ପେିସ୍ଥିତ ି ଉପରେ ଆର ାର୍ନା କେିଥିର
ସମାନତାେ ସ

ଏବଂ ସମସ୍ତ ରଦଶରେ

ଟୀକାକେଣ ପାଇଁ ତୁ େନ୍ତ ତର୍ା ସୁ େ ଦେରେ ଟୀକା ରୋଗ୍ାଇରଦବାେ ଆବଶୟକତା ଉପରେ ଗ୍ୁେୁତ୍ୱାରୋପ

କେିଥିର ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ
ମାର୍ଚ୍ଚ 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.

