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ਪ੍ਰਧਾਨ ਿੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਮਰੰਦਰ ਿੋਦੀ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਿੰਤਰੀ ਿਹਾਿਮਹਿ ਸਟੀਫਨ ਲਾਫਮਵਨ ਦਰਮਿਆਨ
ਅੱਜ ਵਰਚੁਅਲ ਮਸਖਰ ਸੰਿੇਲਨ ਹੋਇਆ, ਮਜੱਥੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਦੁ ਵੱਲੇ ਿੁੱਮਦਆਾਂ ਅਤੇ ਆਪ੍ਸੀ ਮਹਤ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ
ਅਤੇ ਬਹੁਪ੍ੱਖੀ ਿੁੱਮਦਆਾਂ 'ਤੇ ਮਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਿੰਤਰੀ ਿੋਦੀ ਨੇ 3 ਿਾਰਚ ਨੰ ਹੋਏ ਮਹੰਸਕ ਹਿਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਮਵੱਚ ਸਵੀਮਡਸ਼੍ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ
ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਖਿੀ ਹੋਏ ਮਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਮਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਿੰਤਰੀ ਨੇ 2018 ਮਵੱਚ ਭਾਰਤ-ਨੌ ਰਮਡਕ ਮਸਖਰ ਸੰਿੇਲਨ ਮਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਵੀਡਨ
ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਮਹਲੀ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਿਹਾਿਮਹਿ ਸਵੀਮਡਸ਼੍ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ, 2019 ਮਵੱਚ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਮਨੱਘੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਤਾ ਕੀਤਾ।
ਦੋਵਾਾਂ ਆਗਆਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਮਕਹਾ ਮਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਮਵਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਿੇਂ ਤੋਂ ਲੋ ਕਤੰਤਰ, ਕਾਨੰਨ ਦੇ
ਰਾਜ, ਬਹੁਲਵਾਦ, ਬਰਾਬਰੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਿਨੁ ੱਖੀ ਅਮਧਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਸਮਤਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ
ਕਦਰਾਾਂ ਕੀਿਤਾਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਮਰਤ ਨੇ ੜਲੇ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਬਹੁਪ੍ੱਖੀਵਾਦ, ਮਨਯਿ-ਅਧਾਰਤ ਆਲਿੀ
ਮਵਵਸਥਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਿੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਾਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਮਖਆ ਲਈ ਕੰਿ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ੍ਣੀ ਮਦਰ ੜ
ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਯਰਪ੍ੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਯਰਪ੍ੀ ਸੰਘ ਦੇ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ
ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਿਹੱਤਤਾ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ।
ਦੋਵਾਾਂ ਆਗਆਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਵਆਪ੍ਕ ਜੁੜਾਅ ਦੀ ਸਿੀਮਖਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਿੰਤਰੀ ਿੋਦੀ ਦੀ ਸਾਲ 2018 ਮਵੱਚ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸਮਹਿਤੀ ਅਨੁ ਸਾਰ ਬਣੀ
ਸਾਾਂਝਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਾਾਂਝਾ ਇਨੋ ਵੇਸ਼੍ਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ

ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਿੌਜਦ ਮਵਮਸ਼੍ਆਾਂ ਨੰ ਹੋਰ ਮਵਸਤਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ੜਚੋਲ
ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਿੰਤਰੀ ਿੋਦੀ ਨੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਆਲਿੀ ਸਰਜੀ ਗਠਜੋੜ (ISA) ਮਵੱਚ ਸ਼੍ਾਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ

ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਦੋਨਾਾਂ ਆਗਆਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਸਾਾਂਝੀ ਪ੍ਮਹਲਕਦਿੀ - ਲੀਡਰਮਸ਼੍ਪ੍ ਗਰੁੱਪ੍ ਆਨ
ਇੰਡਸਟਰੀ ਟਰ ਾਾਂਮਜਸ਼੍ਨ (LeadIT) ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਦੱਸਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2019 ਮਵੱਚ
ਮਨਊਯਾਰਕ ਮਵਖੇ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼੍ਟਰ ਜਲਵਾਯ ਕਾਰਜ ਮਸਖਰ ਸੰਿੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ੁਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੋਵਾਾਂ ਆਗਆਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿੁਮਹੰਿ ਸਿੇਤ COVID-19 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਮਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਮਵੱਚ ਟੀਮਕਆਾਂ ਦੀ ਤੁ ਰੰਤ ਅਤੇ ਮਕਫਾਇਤੀ ਪ੍ਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ
ਮਨਰਪ੍ੱਖਤਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋ ੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਦੱਤਾ।
ਨਵੀਂ ਮਦੱਲੀ
5 ਿਾਰਚ, 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.

