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ఇండియా-ఫిన్ల్య ండ్ వర్చు వల్ శిఖరాగ్ర సమ్మే ళనం 
మార్చి 16, 2021 
 

ప్రధానమంత్రి శ్ర ీనరంప్ర మోదీ , ిరశ్ క్  ఆఫ్ ఫిన్క ండ్ ప్రధానమంత్రి , ఘనత వహంచిన స

న్ా  మాిన్లు  వర్చు వల్ సమావేశం నిర్వ హంచార్చ. ఇర్చవుర్చ న్యకులు మొతతం ద్వవ పాక్షిక 

అంశాలు ,  రర్సప ర్ ప్రయోజనకర్మైన  ప్రంతీయ, బహుళ రక్ష అంశాలను చ ుి ంచార్చ. 

 

ప్రజాస్వవ మిక ఉమమ డి విలువలు, చశ్ టబశ్రధ పాలన, సమానతవ ం, భావప్రక్న్ స్వవ చఛ , మానవ

హకుు ల రశ్ క గౌర్వం పున్దిగా ఇండియా, ఫిన్ల్య ండ్ల మధ్య  సనిా హత సంబంధాలు ఉనా

శ్టట ఇర్చవుర్చ న్యకులు గుి తంచార్చ.  బహుళరక్ష విధాన్నికి  , నిబంధ్నల ఆధాిత అంత

శ్రతీతీయ విధాన్లకు, సుస్థరిభివృదిధకి , వాతావర్ణ మార్చప లను ఎదుర్కు వడానికి కలస్థ ర

నిచేయడానికి తమ గశ్టట నిబశ్రధతను వార్చ పునర్చదా్ఘటంచార్చ. 

 

ప్రశ్సుతత ద్వవ పాక్షిక చర్ు ల శ్స్థనిని ఇర్వుర్చ న్యకులు సమీక్షించార్చ.  ద్వవ పాక్షిక సంబంధాలను 

మింతగా విసతి ంచడానికి , ఈ  సంబంధాలను వివిధ్ ర్ంగాలకు వశ్ తంర చేయడానికి నిర్ ణ

యంచార్చ. దీనిని వాణిజయ ం, పెటటబడులు, ఆవిష్ు ర్ణలు, విరయ , కృత్రిమ మేధ్ వంట 

వినూతా  స్వంకేనక రిజాాన్లు, 5జి, 6 జి, క్వ ం్మ్ కంప్యయ టంగ్ వంట ర్ంగాలకు విసతి ంచాల

నా  ఆక్ంక్షను వయ శ్క తం చేశార్చ. 

 

హిత, రిశుప్ర స్వంకేనక రిజాాన్ల విష్యంలో ఫిన్ల్ండ్ కీలక పాప్త పోషిసుతండడం రశ్ క 

ప్రధానమంత్రి ప్రశంస్థంచార్చ. ఇండియా సుస్థరిభివృదిధ దిశగా స్వగిసుతనా  ప్రయతాా లలో భార్

తీయ కంపెనీలతో ఫిన్క ండ్ కంపెనీలు భాగస్వవ ములు క్వడానికి పుష్ు లంగా అవక్శాలు 

ఉన్ా యని ప్రధానమంత్రి అన్ా ర్చ. ఈ నేరథ్య ంలో, పునర్చతాప రక , జీవ ఇంధ్నం, సుస్థరి్త, 

ఎడుయ టె్, ఫారమ , డిజిటైజేష్న్ వంట లో విసతృత సహక్రనికి ఆయన సూచించార్చ. 

 

ఇర్చవుర్చ న్యకులు ప్రంతీయ, అంతశ్రతీతీయ అంశాలు, ఇండియా- యూర్కపియన్ భాగ

స్వవ మయ ం, ఆ ుి ట్ ప్రంతంలో సహక్ర్ం, ప్రరంచ వాణిజయ  సంస,ి ఐకయ రజయ  సమిన సంసు ర్

ణలపై తమ అభిప్రయాలను కలబోసుకునా్ ర్చ.  ఆఫ్ిక్లో అభివృదిధ క్ర్య ప్కమాలు చేరశ్ ట

డంలో ఇండియా, ఫిన్క ండ్లకు మంచి అవక్శాలు ఉన్ా యని ఇర్చరక్షాలు గుి తంచాయ. 

 

అంతశ్రతీతీయ సోల్ర్ అలయెనుు  (ఐఎస్ఎ) లో అల్గే, కోయలేష్న్ ఫర్ డిజాసటర్ రెస్థలియంట్ 

ఇన్ఫ్రస్టసటకు ర్ (స్థడిఆర్ ఐ) లో చేరలిు ందిగా ప్రధానమంత్రి ఫిన్క ండ్కు పిలుపునిచాు ర్చ. 

 



ఇర్చవుర్చ న్యకులు, కోవిడ్ -19 రిస్థని గుించి తమ వాకిు నేష్న్ క్ర్య ప్కమాల గుించి చ

ుి ంచార్చ. అనిా  దేశాలకు సర్సమైన ధ్ర్లో కోవిడ్ వాకిు న్ అందుబాటలోకి తెచేు ందుకు 

అంతశ్రతీతీయంగా జర్గవలస్థన కృషి గుించి వార్చ చ ుి ంచార్చ. 

 

ఇండియా- ఇ.యు న్యకుల మధ్య  పోర్కటలో జర్గనునా  సమావేశం, అల్గే ఇండియా – న్ిి్  

శిఖరప్గసమేమ ళనం సంరర్భ ంగా  ఇర్చవుర్చ న్యకులు నిగి సమావేశం క్గలమనా  ఆక్ంక్ష

ను వయ శ్క తం చేశార్చ. 
 

న్యూఢిల్లీ 
మార్చి 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. 


