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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸਵੀਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

ਮਹਾਮਰਹਮ ਸ਼ਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲਾਫਵੈਨ ਦਰਰਮਆਨ ਵਰਚੁਅਲ ਰਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ
4 ਮਾਰਚ, 2021

1. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤ ੇਸਵੀਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਰਹਮ ਸ਼ਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲਾਫਵੈਨ ਦਰਰਮਆਨ 5

ਮਾਰਚ, 2021 ਨ ੰ  ਵਰਚੁਅਲ ਰਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਵੇਗਾ।

2. ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਰਰਮਆਨ ਇਹ ਪੰ੍ਜਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਰੰਦਰ ਮੋਦੀ
ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਰਵੱਚ ਪ੍ਰਹਲੇ ਭਾਰਤ ਨੋਰਰਿਕ ਰਸਖਰ ਸੰਮਲੇਨ ਰਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸਟਾਕਹੋਮ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ
ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਰਹਮ ਸਟੀਫਨ ਲਾਫਵੈਨ ਫਰਵਰੀ, 2016 ਰਵੱਚ ਰਵਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਿੀਆ ਹਫ਼ਤ ੇਰਵੱਚ ਰਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ
ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆਗ ਆਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼੍ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਸਤੰਬਰ, 2015 ਰਵੱਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ
ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਰਵੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ COVID  -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਏ
ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਰਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰ ੇਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟ ਸਵੀਿਨ ਦ ੇਮਹਾਮਰਹਮ ਕਾਰਲ XVI

ਗੁਸਤਾਫ ਅਤ ੇਮਹਾਰਾਣੀ ਰਸਲਵੀਆ ਦਸੰਬਰ, 2019 ਰਵੱਚ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ।

3. ਭਾਰਤ ਅਤ ੇਸਵੀਿਨ ਦਰਰਮਆਨ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਆਜਾਦੀ, ਬਹੁਲਵਾਦ ਅਤ ੇਰਨਯਮ -ਅਧਾਰਤ ਆਲਮੀ ਰਵਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ
ਮੁੱ ਲਾਂ 'ਤ ੇਅਧਾਰਤ ਰਨਿੱਘ,ੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼੍ਾਂ ਦਰਰਮਆਨ ਵਪ੍ਾਰ ਅਤ ੇ ਰਨਵਸੇ਼੍, ਨਵੀਨਤਾ, ਰਵਰਗਆਨ

ਅਤ ੇਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਰਵਕਾਸ ਰਵੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲਾ ਸਰਹਯੋਗ ਹੈ. ਤਕਰੀਬਨ 250 ਸਵੀਿਨ ਕੰਪ੍ਨੀਆਂ ਭਾਰਤ
ਰਵਚ ਰਸਹਤ ਅਤ ੇ ਜੀਵਨ ਰਵਰਗਆਨ, ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ, ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਰੱਰਖਆ, ਭਾਰੀ ਮਸ਼੍ੀਨਰੀ ਅਤੇ
ਉਪ੍ਕਰਣਾਂ ਰਜਹ ੇਖੇਤਰਾਂ ਰਵਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ 75 ਭਾਰਤੀ ਕੰਪ੍ਨੀਆਂ ਵੀ ਸਵੀਿਨ
ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।



4. ਇਸ ਰਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਆਗ  ਸਮੁੱ ਚੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਰਵਆਪ੍ਕ ਰਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰ ੇਕਰਨਗ ੇਅਤ ੇCOVID 

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ੇਸਮੇਂ ਰਵੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਮਜਬ ਤ ਕਰਨ ਸਮਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮੁੱ ਰਦਆਂ ਉੱਤੇ ਰਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰ ੇ

ਕਰਨਗੇ। 
 
ਨਵੀਂ ਰਦੱਲੀ 
4 ਮਾਰਚ, 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. 


