
India-Finland Virtual Summit 
March 16, 2021 

 

ಭಾರತ – ಫಿನ್ ಲೆಂಡ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಶೆಂಗ ಸಭೆ 
ಮಾರ್ಚ್ 16, 2021 

 

ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಶ್ರ ೀ ನರೇಂದ್ರ  ಮೀದಿ ಮತ್ತು  ಫಿನ್ ಲೇಂಡ್  ಗಣರಾಜ್ಯ ದ್ ಘನತೆವೆತ್ು  ಪ್ರ ಧಾನಿ ಸನ್ನಾ  

ಮರೀನ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಶೇಂಗ ಸಭೆ ಮೂಲಕ ಸಮಾಲೀಚನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಈ ಸಂದ್ರ್ುದ್ಲಿ್ಲ  ಸಮಗರ  

ದಿಿ ಪ್ಕ್ಷ ೀಯ ವಿಷಯಗಳು, ಪ್ರಸಪ ರ ಆಸಕ್ು ಯ ಪ್ರರ ದೇಶ್ಕ ಮತ್ತು  ಬಹುಪ್ಕ್ಷ ೀಯ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳ ಕುರತ್ತ 

ಚರ್ಚು ನಡೆಸಿದ್ರು. 

 

ಭಾರತ್ – ಫಿನ್ ಲೇಂಡ್ ನಡುವಿನ ನಿಕಟ ಬೇಂಧವಯ , ಪ್ರ ಜಾತಂತ್ರ ದ್ ಮೌಲಯ ಗಳು, ಕಾನೂನಿನ 

ನಿಯಮಗಳು, ಸಮಾನತೆ, ವಾಕ್ ಸಿ್ವತಂತ್ರ ಯ  ಮತ್ತು  ಮಾನವ ಹಕುು ಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ನಿೀಡುವ ಕುರತಾದ್ 

ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆೆಯೂ ಉರ್ಯ ನ್ನಯಕರು ಚರ್ಚುಸಿದ್ರು. 

 

ಬಹುಪ್ಕ್ಷ ೀಯತೆ ಕುರತಂತೆ ತ್ಮಮ  ಬಲ್ಲಷಠ  ಬದ್ಧ ತೆಯನ್ನಾ  ಈ ನ್ನಯಕರು 

ಪುನರುಚಚ ರಸಿದ್ದು , ನಿಯಮ ಆಧರತ್ ಅೇಂತಾರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಆದೇಶ, ಸುಸಿಿ ರ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಮತ್ತು  

ಹವಾಮಾನ ಬದ್ಲಾವಣೆ ವಿರುದ್ಧ ದ್ ಹೀರಾಟ ಕುರತ್ತ ಸಮಾಲೀಚನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. 

 

ದಿಿ ಪ್ಕ್ಷ ೀಯ ಕಾಯುಕರ ಮಗಳ ಕುರತ್ತ ಇಬಬ ರೂ ನ್ನಯಕರು ಪ್ರ ಗತ್ರ ಪ್ರಶ್ೀಲನೆ 

ನಡೆಸಿದ್ದು , ವಾಯ ಪ್ರರ, ಹೂಡಿಕೆ, ನ್ನವಿೀನಯ ತೆ, ಶ್ಕ್ಷಣ, ಕೃತ್ಕ ಬುದಿು ಮತೆು  ಸೇರ 

ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ರು ರುವ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, 5ಜಿ/6ಜಿ, ಅತಾಯ ಧುನಿಕ ಕಿಾ ೇಂಟಮ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಯ ಟೇಂಗ್ 

ಸೇರದಂತೆ  ಪ್ರಸಪ ರ ಬೇಂಧವಯ  ವೃದಿಧ  ಕುರತ್ತ ಚರ್ಚುಸಿದ್ರು.  

 

ಶುದ್ಧ  ಮತ್ತು  ಹಸಿರು ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ವಲಯದ್ಲಿ್ಲ  ಫಿನ್ ಲೇಂಡ್ ಸ್ವರಥ್ಯ ಕೆು  ಮೆರ್ಚಚ ಗೆ ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿದ್ 

ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಶ್ರ ೀ ನರೇಂದ್ರ  ಮೀದಿ, ಸುಸಿಿ ರ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ದ್ ನೇತೃತಿ್ ಕೆು  ಫಿನ್ ಲೇಂಡ್ 

ಕಂಪೆನಿಗಳು ಪ್ರಲುದಾರಾಗುವ ಸ್ವಮಥ್ಯ ುದ್ ಬಗೆೆ  ಗಮನಹರಸಿದ್ರು. ನವಿೀಕೃತ್ ಮತ್ತು  ಜೈವಿಕ 

ಇೇಂಧನ, ಸುಸಿಿ ರತೆ, ಶ್ಕ್ಷಣದ್ಲಿ್ಲನ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ಔ಼ಷಧ ಮತ್ತು  ಡಿಜಿಟಲ್ಲೀಕರಣ ವಲಯದ್ಲಿ್ಲ  

ಸಹಕಾರ ಹೆರ್ಚಚ ಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದ್ರು. 

 

ಭಾರತ್ – ಐರೀಪ್ಯ  ಒಕ್ಕು ಟ,  ಹಿಮ ವಲಯದ್ಲಿ್ಲ  ಸಹಕಾರ, ವಿಶಿ  ವಾಣಿಜ್ಯ  ಸಂಘಟನೆ – 

ಡಬಿ್ಲ್ ಯ ಟಓ ಮತ್ತು  ವಿಶಿ  ಸಂಸಿ್ಯಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸೇರದಂತೆ ಜಾಗತ್ರಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ದೇಶ್ಕ 

ವಿಚಾರಗಳ ಕುರತ್ತ ತ್ಮಮ  ಅಭಿಪ್ರರ ಯಗಳನ್ನಾ  ವಿನಿಮಯಮಾಡಿಕೇಂಡರು. ಆಫಿರ ಕಾದ್ಲಿ್ಲ  

ಅಭಿವೃದಿಧ  ಚಟುವಟಕೆಗಳನ್ನಾ  ಕೈಗೊಳಳ ಲು ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಫಿನ್ ಲೇಂಡ್ ನಡುವೆ ಪ್ರಸಪ ರ ಸಹಕಾರ 

ಸ್ವಮಥ್ಯ ು ವೃದಿಧ ಸುವ ಕುರತಂತೆಯೂ ಎರಡೂ ಬದಿಯೇಂದ್ ಚರ್ಚುಸಲಾಯತ್ತ. 

 



ಅೇಂತಾರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಸೌರ ಒಕ್ಕು ಟ [ಐಎಸ್ಎ] ಮತ್ತು  ವಿಪ್ತ್ತು  ಎದ್ದರಸುವ ಮೂಲ ಸೌಕಯು 

ಅಭಿವೃದಿಧ  ಒಕ್ಕು ಟ [ಸಿ.ಡಿ.ಆರ್.ಐ]ಕೆು  ಸೇರುವಂತೆ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಶ್ರ ೀ ನರೇಂದ್ರ  ಮೀದಿ ಅವರು 

ಫಿನ್ ಲೇಂಡ್ ಗೆ ಆಹಿ್ವ ನ ನಿೀಡಿದ್ರು. 

 

ಕೀವಿಡ್ 19 ಪ್ರಸಿಿ ತ್ರ, ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ ಕುರತ್ತ ತ್ಮಮ  ರಾಷ್ ರಗಳಲಿ್ಲನ ಪ್ರಸಿಿ ತ್ರ ಬಗೆೆ  ಇಬಬ ರೂ 

ನ್ನಯಕರು ಚರ್ಚುಸಿದ್ರು. ಎಲಿಾ  ರಾಷ್ ರಗಳಿಗೆ ತ್ತತಾುಗಿ ಮತ್ತು  ಕೈಗೆಟುಕುವ ರೀತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಲಸಿಕೆ 

ದೊರಕ್ಸಿಕಡುವ ಜಾಗತ್ರಕ ಪ್ರ ಯತ್ಾ ಗಳ ಮಹತಿ್ ದ್ ಕುರತಾಗಿ  ಚರ್ಚುಸಿದ್ರು. 

 

ಪೀರ್ೀುದ್ಲಿ್ಲ  ನಡೆಯಲ್ಲರುವ ಭಾರತ್ – ಐರೀಪ್ಯ  ಒಕ್ಕು ಟ ನ್ನಯಕರ ಸಭೆ, ನ್ನಡಿುಕ್ ಶೇಂಗ 

ಸಭೆಗಳನ್ನಾ  ಎದ್ದರು ನೀಡುತ್ರು ರುವುದಾಗಿ ಉರ್ಯ ನ್ನಯಕರು ಹೇಳಿದಾು ರೆ. 
 

ನವ ದೆಹಲಿ 

ಮಾರ್ಚ್ 16, 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. 


