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 کے الفیوان اسٹیفنعزت مآب  اعظم وزیر کے سویڈن اور مودی نریندر جناب اعظم زیرو

  سمٹ ورچوئل مابین

 0202 مارچ، 04

 کے ساتھ الفیوان اسٹیفنعزت مآب  اعظم وزیر کے مملکت سویڈن مودی نریندر جناب اعظم وزیر۔ 2

 ۔گے کریں کا انعقاد سمٹ ورچوئل ایک کو 0202 مارچ 5

 جناب اعظم وزیر۔ مالقات ہوگی باہمی پانچویں یہ درمیان کے رہنماؤں دونوں سے بعد کے 0225۔ 2

۔ کیا تھا کا دورہ ہوم اسٹاک میں 0222 اپریل، لئے کے سمٹ نورڈک انڈیا فرسٹ نے مودی نریندر

 میں 0222 فروری، لئے کے ہفتہ انڈیا ان میک خصوصی وانیالف اسٹیفنعزت مآب  اعظم وزیرجبکہ 

 جنرل کی متحدہ اقوام میں 0225 ستمبر، نے رہنماؤں دونوں قبل، سے اس۔ تھا کیا دورہ کا ہندوستان

 وبائی 21 ڈوکو نے اعظم وزرائے دونوں میں، 0202 اپریل،۔ تھی کی مالقات پر موقع کے اسمبلی

 کے اس۔ تھی کی گفتگو ٹیلیفونک لئے کے کرنے خیال تبادلہ پر صورتحال والی ہونے پیدا سے ضمر

کا  ہندوستان میں 0221 دسمبر، نے سلویہ ملکہ کی سویڈن اور گوستاف XVI کارل عزت مآب عالوہ،

 دورہ کیا تھا۔

 نظام االقوامی بین مبنی پر قواعد اور تکثیریت آزادی، ،جمہوریت مابین کے سویڈن اور ہندوستان۔ 3

 جدت، کاری، سرمایہ اور تجارت۔ ہیں رہے تعلقات دوستانہ اور پُرجوش مبنی پر اقدار مشترکہ کی

۔ ہے رہا تعاون قریبی بہت کا ممالک دونوں میں شعبوں کے ترقی اور تحقیق نیز ٹکنالوجی اور سائنس

 ،ٹیکنالوجی صاف صنعت، آٹو سائنس، الئف اور صحت کمپنیاں سویڈش قریب کے 052 میں ہندوستان

 کمپنیاں ہندوستانی 55 تقریبا۔ ہیں عمل سرگرم میں شعبوں مختلف جیسے آالت اور مشینری ہیوی دفاع،

 ۔ہیں عمل سرگرم بھی میں سویڈن

 کریں چیت بات جامع پر تمام پہلؤوں کے تعلقات دوطرفہ رہنما دونوں دوران، کے اجالس سربراہی۔ 4

 پر امور عالمی اور عالقائی سمیت دینے تقویت مزید کو تعاون میں دور کے بعد کے کووڈ اور ،گے

 ۔گے کریں خیال تبادلہ

 دہلی نئی

 0202 مارچ، 04
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