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ମାର୍ଚ୍ଚ 16, 2021 
 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଏବଂ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାମହମି ସଶୁ୍ରୀ ସାନ୍ନା ମାେିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜ ିଏକ ଭର୍ଚୁ ଆଲ୍ 

ଶଖିେ ସମି୍ମଳନୀ ଅନୁଷି୍ତି ରହାଇଯାଇଛି। ଏହ ିଅବସେରେ ଉଭୟ ରନତା ଦି୍ୱପାକି୍ଷକ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ବୟାପକ ଦିଗ ସରମତ ଆରପାସ 

ହତି ସମ୍ବଳିତ ରକ୍ଷତ୍ରୀୟ ଏବଂ ବହୁପକ୍ଷୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆରଲ୍ାର୍ନା କେିଥରିଲ୍। 

  

ଉଭୟ ରନତା ଉରେଖ କେିଥରିଲ୍ ରଯ ଭାେତ ଓ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପକଚ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଆଇନେ ଶାସନ, 

ସମାନତା, ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ମାନବାଧକିାେ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନେ ସହଭାଗୀ ମଲୂ୍ୟରବାଧ ଉପରେ ଆଧାେିତ। ବହୁପକ୍ଷବାଦ, ଏକ 

ନିୟମ ଆଧାେିତ ଅନ୍ତଜଚାତୀୟ ବୟବସ୍ଥା, ରି୍େସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପେିବର୍ତ୍ଚନେ ମକୁାବିଲ୍ା ନିମରନ୍ତ ରସମାରନ 

ରସମାନଙ୍କେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକ ୁରଦାହୋଇଥରିଲ୍। 

  

ଦୁଇ ରନତା ବର୍ତ୍ଚମାନେ ଦି୍ୱପାକି୍ଷକ ସମ୍ପକଚକ ୁ ସମୀକ୍ଷା କେିବା ସହତି ଆରି୍ଟଫିସିଆଲ୍ ଇରେଲି୍ରଜନ୍ ସ, 5G/6G ଏବଂ କ୍ୱାେମ 

କମ୍ପୟୁରି୍ଟଂ ସରମତ ବାଣଜିୟ ଓ ନିରବଶ, ନରବାରନ୍ େଷ, ଶକି୍ଷା, ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରଯକିୁ୍ତ ଆଦି ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଦୁଇ ରଦଶ ମଧ୍ୟରେ 

ସମ୍ପକଚକ ୁଆହୁେି ବିସ୍ତାେିତ ତଥା ବିବିଧକେଣ କେିବା ରନଇ ଆଶାବୟକ୍ତ କେିଥରିଲ୍। 

  

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସବୁଜ ପ୍ରଯକିୁ୍ତରେ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡେ ଭୂମିକାକ ୁପ୍ରଶଂସା କେିବା ସହତି ଦୀର୍ଚସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ରକ୍ଷତ୍ରରେ 

ଭାେତେ ଅଭିଯାନରେ ଫିନିଶ କମ୍ପାନୀଗଡ଼ୁିକେ ସହଭାଗିତା ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ଉରେଖ କେିଥରିଲ୍। ଏହ ିପେିରପ୍ରକ୍ଷୀରେ, 

ରସ ଅକ୍ଷୟ ଏବଂ ରଜୈବିକ ଶକି୍ତ, ସି୍ଥେତା, ଶକି୍ଷା-ପ୍ରଯକିୁ୍ତ, ଫାମଚା, ଡିଜିର୍ଟାଇରଜସନ ଭଳ ି ରକ୍ଷତ୍ରରେ ବଦି୍ଧତ ସହରଯାଗ ନିମରନ୍ତ 

ପୋମଶଚ ରଦଇଥରିଲ୍। 

  

ଦୁଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାେତ-ୟୁରୋପୀୟ ସଂର୍ ସହଭାଗିତା, ଆକଚରି୍ଟକ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ସହରଯାଗ, ଡବ୍ଲୁ୍ରି୍ଟଓ ଏବଂ ମିଳିତ 

ଜାତିସଂର୍ରେ ସଂସ୍କାେ ସରମତ ରକ୍ଷତ୍ରୀୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତେୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମତବିନମିୟ କେିଥରିଲ୍। ଆଫି୍ରକାରେ 

ବିକାଶମଳୂକ କାଯଚୟକଳାପ ଲ୍ାଗି ଭାେତ ଓ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସହରଯାଗେ ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ଉରେଖ କେିଥରିଲ୍। 

  

ଅନ୍ତଜଚାତୀୟ ରସୌେ ରମେ (ଆଇଏସଏ୍) ଏବଂ ବିପଯଚୟୟ ସହନଶୀଳ ଭିରି୍ତ୍ଭୂମି ପାଇ ଁରମେ (ସିଡଆିେଆଇ)ରେ ରଯାଗ ରଦବା 

ନିମରନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କେିଥରିଲ୍। 

  

ଦୁଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରସମାନଙ୍କ ରଦଶରେ ରକାଭିଡ-୧୯ ପେିସି୍ଥତି ଏବଂ ରି୍ଟକାକେଣ ଅଭିଯାନ ସମ୍ପକଚରେ ଆରଲ୍ାର୍ନା କେିଥରିଲ୍ 

ଏବଂ ସମସ୍ତ ରଦଶକ ୁ ଜେୁେିକାଳୀନ ଏବଂ ସଲୁ୍ଭ ଦେରେ ର୍ଟୀକା ରଯାଗାଇ ରଦବା ନିମରନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତେୀୟ ପ୍ରୟାସ ଉପରେ 

ଗେୁୁତ୍ୱାରୋପ କେିଥରିଲ୍। 

  

ଆଗାମୀ ରପାରତଚା ଏବଂ ଭାେତ-ରନାଡକି ଶଖିେ ସମି୍ମଳନୀ ଅବସେରେ ଦୁଇ ରନତାଙ୍କ ପେବର୍ତ୍ଚୀ ସାକ୍ଷାତ ଆରଲ୍ାର୍ନା ପ୍ରତି 

ଉଭୟ ରନତା ରସମାନଙ୍କେ ବିରଶଷ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକର୍ଟ କେିଥରିଲ୍। 

 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 
ମାର୍ଚ୍ଚ 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. 


