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మార్చి 05, 2021 

 

ప్రధాన మంత్రర శీ్ర నర్ ంద్ర మోదీ మర్చయు క ంగ డమ్ ఆఫ్ స్వీడన్ ప్రధాన మంత్రర గౌరవనీయ స్టెఫన్ లాఫ్ వెన్ నేడు 
వరచివల్ సద్ససులో పాలగొ నాారచ. ఇంద్సలో వారచ ద్వీపాక్షిక అంశాలు అలాగ  ప్రసపర ప్రయోజనం కలిగచన 
పరా ంతీయ మర్చయు బహళప్క్ష అంశాల గుర్చంచి చర్చించారచ. 
 
మార్చి 3న జర్చగచన హ ంసాత్మక దాడి నేప్థ్యంలో స్వీడన్ ప్రజల ప్ట్ల  ప్రధాని మోదీ సంఘీభావానిా వయకతం చేశారచ 
అలాగ  గాయప్డిన వారచ త్ీరగా కోలుకోవడం కోసం పరా ర్చథంచారచ. 
 
మొటె్మొద్టి్ భారత్-నార్చిక్ సద్ససు కోసం 2018లో జర్చపిన త్న స్వీడన్ ప్రయట్ననస, అలాగ  గౌరవనీయ స్వీడన్ 
ర్ాజు మర్చయు ర్ాణి 2019 డిస్టంబర లో జర్చపిన భారత్ ప్రయట్ననస ప్రధాన మంత్రర మోదీ ఆతీమయంగా 
గురచత చేససకునాారచ. 
 
భారత్ మర్చయు స్వీడన్ ల మధ్య దీర్ాా కాలంగా నెలకొనా సనిాహ త్ సంబంధాలు అనేవి సహకార్ాత్మక 
ప్రజాసాీమయ విలువలు, నాయయ పాలన, బహుళప్క్ష వాద్ం, సమానత్ీం, భావ ప్రకట్న స్వీచఛ, మర్చయు 
మానవ హకుుల ప్ట్ల  గౌరవం ఆధారంగా రూప్ుదిద్సు కునాాయని ఇరచవురచ నాయకులు నొక ుచ్పాపరచ. 
బహుళప్క్ష వాద్ం, నిబంధ్నల ఆధార్చత్ అంత్ర్ాా తీయ కీమం, ఉగీవాద్ నిర్ోధ్ం అలాగ  శాంత్ర మర్చయు భద్రత్ల 
కోసం త్మ బలమ ైన నిబద్ధత్నస వారచ ప్ునరచదాా ట్ించారచ. యూర్ోపియన్ యూనియన్ మర్చయు ఈయూ 
దేశాలతో భారత్ భాగసాీమయం దినదినాభివృదిధ  చ్ంద్సత్ ండట్ానిా కూడా వారచ గుర్చతంచారచ. 
 
భారత్ మర్చయు స్వీడన్ ల మధ్య ప్రససత త్ం జరగుత్ నా విసత ృత్ సాథ యి సంప్రదింప్ులనస ఇరచవురచ నేత్లు 
సమీక్షించారచ, అలాగ  2018లో ప్రధాన మంత్రర మోదీ స్వీడన్ ప్రయట్న సంద్రభంగా అంగీకర్చంచిన ఉమమడ ి
కార్ాయచరణ ప్రణాళిక మర్చయు ఉమమడి నవకలపన భాగసాీమయం అమలు తీరచ ప్ట్ల  వారచ సంత్ృపితని వయకతం 
చేశారచ. ఈ భాగసాీమాయల నిబంధ్నల ప్రకారం థీమ్ లనస మర్చంత్ వెవవిధ్యభర్చత్ంగా తీర్చిదిదేు  అవకాశాలనస వారచ 
అనేీషించారచ. 
 



అంత్ర్ాా తీయ సౌర కూట్మి (ఐఎస్ఏ)లో చేరడానిక  స్వీడన్ తీససకునా నిరణయానిా ప్రధాన మంత్రర మోద ీ
సాీగత్రంచారచ. భారత్-స్వీడన్ ఉమమడి కారయకీమంలో సభయత్ీం పటరచగుత్ ండట్ానిా కూడా నాయకులు 
గమనించారచ. నయయయారులో 2019 స్టపటెంబర లో జర్చగచన ఐకయ ర్ాజయసమిత్ర (యూఎన్) వాతావారణ కార్ాయచరణ 
సద్ససు సంద్రభంగా ఈ ప్ర్చశ్ీమలో మారచపపటవ ఏర్ాపట్ వన నాయకత్ీ బృందానిా (లీడ్ఐటీ్) పరా రంభించారచ. 
 
వాయక ునేషన్ కారయకీమం సహా కోవిడ్-19 ప్ర్చసి్థత్రపటవ కూడా ఇరచవురచ నాయకులు చర్చించారచ. అలాగ , అనిా 
దేశాలకూ కూడా అత్యవసరంగా మర్చయు అంద్సబాట్ు ధ్రలోల  అందించే విధ్ంగా వాయక ున్ సమానత్ీం 
ఆవశ్యకత్నస కూడా వారచ నొక ుచ్పాపరచ. 
 
న్యూఢిలీ్ల 
మార్చు 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. 


