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പ്രധാനമപ്രി പ്രീ നരേപ്ര രമാദിയ ും ഫിൻലൻഡ് പ്രധാനമപ്രി സന്ന 

മാേിന ും തമ്മിൽ വെർച്വൽ ഉച്ചര ാടി നടത്തി. ഉഭയ ക്ഷി 

പ്രശ്നങ്ങള ും   രേസ്പേ താൽപ്പേയമ ള്ള മറ്്റ പ്രാരദരി , ബഹ മ ഖ 

െിഷയങ്ങള ും ച്ർച്ച വച്യ്ത . 

 

ഇരയയ ും ഫിൻലൻഡ ും തമ്മില ള്ള അട ത്ത ബന്ധും ജനാധിരതയത്തിനവ്െ 

രങ്കിട്ട മൂലയങ്ങൾ, നിയമൊഴ്ച, സമതവും, ആരയസവാതപ്രയും, 

മന ഷയാെ ാരങ്ങരളാട ള്ള ആദേും എന്നിെ 

അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ള്ളതാവെന്്ന ഇേ  രനതാക്കള ും അഭിപ്രായവപ്പട്ട . 

ബഹ മ ഖതവും, നിയമങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ള്ള അരാോഷ്പ്ട പ് മും, 

സ സ്ഥിേ െി സനും,  ാലാെസ്ഥാ െയതിയാനവത്ത വച്െ ക്ക   

എന്നിെയ്ക്കായി പ്രെർത്തിക്കാന യ ള്ള രക്തമായ പ്രതിബദ്ധത ഇേ  

ോജയങ്ങള ും ഊന്നിപ്പെഞ്ഞ . 

 

 നിലെിവല ഉഭയ ക്ഷി ഇടവരടല  ൾ ഇേ  രനതാക്കള ും അെരലാ നും 

വച്യ്യ  യ ും െയാരാേും, നിരക്ഷരും, നെീ േെും, െിദയാഭയാസും, 

നിർമ്മിതബ ദ്ധി 5 ജി / 6 ജി,  വാണ്ടും  മ്പ്യൂട്ടിുംഗ് എന്നിെയ ൾവപ്പവടയ ള്ള 

െളർന്ന െേ ന്ന സാരങ്കതി െിദയ ള മായി ബന്ധും  ൂട തൽ 

െിര ലീ േിക്കാന ും വെെിധയെത് േിക്കാന മ ള്ള ആപ്ഗഹും 

പ്ര ടിപ്പിച്ച . 

 

ര ദ്ധെ ും ഹേിതെ മായ സാരങ്കതി െിദയ ളിൽ ഫിൻലൻഡിന്വെ പ്രധാന 

രങ്കിവന  പ്രധാനമപ്രി രമാദി അഭിനരിച്ച . സ സ്ഥിേ 

െി സനത്തിരലക്ക ള്ള ഇരയയ വട നീക്കത്തിൽ രങ്കാളിയാ ാൻ ഫിന്നിഷ ്

 മ്പ്നി ൾക്ക ്  ഴിയ വമന്ന ് അരേഹും രെഞ്ഞ . ഈ സാഹച്േയത്തിൽ, 

ര നേ രരയാഗ ഊർജ്ജും, വജെ ഊർജ്ജും, സ സ്ഥിേത, എഡയൂ-വട ്, ഫാർമ, 

ഡിജിവറ്റരസഷൻ ത ടങ്ങിയ രമഖല ളിൽ വമച്ചവപ്പട്ട സഹ േെും 

അരേഹും നിർരേരിച്ച . 

 

ഇരയ-യൂരൊരയൻ യൂെിയൻ രങ്കാളിത്തും, ആർട്ടി ് രമഖലയിവല 

സഹ േെും, രലാ  െയാരാേ സുംഘടന, യ ഐ യ ോഷ്പ്ട 

സഭയ വട രേിഷ്കാേങ്ങൾ എന്നിെയ ൾവപ്പവട പ്രാരദരി െ ും 



ആരഗാളെ മായ െിഷയങ്ങളിൽ രനതാക്കൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ വ മാെി. 

ആപ്ഫിക്കയിവല െി സന പ്രെർത്തനങ്ങൾ ഏവറ്റട ക്ക ന്നതിൽ 

ഇരയയ്ക്ക ും ഫിൻലാൻഡിന ും സഹ േിക്കാന ള്ള സാധയത ഇേ രക്ഷെ ും 

രേഖവപ്പട ത്തി. 

 

അരാോഷപ്്ട സൗരോർജ്ജ സഖയും (ഐഎസ്എ), ദ േര പ്രതിരോധ 

നിർമ്മിതിയ്ക്കായ ള്ള  ൂട്ടായ്മ (സിഡിആർഐ) എന്നിെയിൽ രച്ോൻ 

പ്രധാനമപ്രി രമാദി ഫിൻലൻഡിവന ക്ഷെിച്ച . 

 

ഇേ  ോജയങ്ങള ും ര ാെിഡ ് -19 അെസ്ഥവയക്ക െിച്ച ും ബന്ധവപ്പട്ട 

ൊക്സിരനഷൻ യജ്ഞങ്ങവള   െിച്ച ും   ച്ർച്ച വച്യ്യ  യ ും എല്ലാ 

ോജയങ്ങളില മ ള്ള ൊക്സിന  ൾ അടിയരിേെ ും 

താങ്ങാനാെ ന്നത മാക്ക ന്നതിനായ ള്ള ആരഗാള പ്രമങ്ങള വട 

പ്രാധാനയും  ഊന്നിപ്പെയ  യ ും വച്യ്ത . 

 

രരാർരട്ടായിൽ നടക്കാനിേിക്ക ന്ന ഇരയ-യൂരൊരയൻ യൂെിയൻ 

രനതാക്കള വട രയാഗത്തില ും ഇരയ-രനാർഡി  ് ഉച്ചര ാടിയില ും ഇേ  

രനതാക്കള ും രനേിട്ട ള്ള   ൂടിക്കാഴ്ച  നടത്ത ും. 
 

ന്യൂ ഡൽഹി  
16 മാർച്ച്, 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. 


