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ભારત અને એસ્ટોનનયા વચ્ચે નવદશે કચરેીની વાટાઘાટોનો 11મો રાઉન્ડ 
નવેમ્બર 26, 2021    

ભારત અને એસ્ટોનનયા વચ્ચ ેનવદેશ કચેરીની વાટાઘાટનો 11મો રાઉન્ડ 25 નવેમ્બર 2021ના રોજ ટેનિનમાાં યોજાયો હતો. 

ભારતીય પ્રનતનનનિમાંડળન ાં નેતૃત્વ નવદેશ માંત્રાિયમાાં સનચવ (પનચચમ) શ્રીમતી રીનાત સાંિ એ કય ું હત ાં અને એસ્ટોનનયન 

પ્રનતનનનિમાંડળન ાં નેતૃત્વ નવદેશ માંત્રાિયમાાં રાજકીય બાબતોના અન્ડર સેકે્રટરી શ્રી રેન તમ્મસારે કય ું હત ાં. 

 

2. એફઓસીન ાં આયોજન એવા સમયે થઈ રહ્ ાં છે જ્યારે ભારત અને એસ્ટોનનયા રાજદ્વારી સાંબાંિોના 30 વર્ષની ઉજવણી 

કરી રહ્ા છે. ભારત અને એસ્ટોનનયા સાંય ક્ત રાષ્ટ્ર સ રક્ષા પરરર્દના અસ્થાયી સભ્યો પણ છે. એસ્ટોનનયન પક્ષ ેટેનિનમાાં 

રેનસડેન્ટ નમશન ખોિવાના ભારતના નનણષયન ેઆવકાયો અને તેના પ્રારાંનભક ઉદ્ઘાટન માટે ઉત્સ ક છે. તેઓએ ભારતન ે

તેની આઝાદીના 75 વર્ષ પર પણ અનભનાંદન પાઠવ્યા હતા. કોનવનશલ્ડ અને કોવેનક્સન અન ેભારતીય રસીકરણ પ્રમાણપત્ર 

બાંનેન ેમાન્યતા આપનાર પ્રથમ દેશોમાાં સામેિ થવા બદિ ભારત ેએસ્ટોનનયાની પ્રશાંસા કરી. 

  

3. એફઓસીએ નદ્વપક્ષીય સાંબાંિોની સમગ્ર શ્રેણીની સમીક્ષા કરવાની તક પૂરી પાડી છે. બાંન ેપક્ષોએ સાંખ્યાબાંિ કે્ષત્રોમાાં 

અમારી ભાગીદારીના સકારાત્મક માગષની સાંતોર્ સાથે નોંિ િીિી હતી. આ ઉપરાાંત તેમણ ેસાયબર સ રક્ષા અને 

રડનજટિાઈઝેશન, ડેટા પ્રોટેક્શન અને ઈ-ગવનષન્સના કે્ષત્રોમાાં ચાિ  અને ભાનવ સહયોગ અાંગ ેચચાષ કરી હતી. તેઓ સાયબર 

નસક્યોરરટી પર સાંવાદ સ્થાનપત કરવાની શક્યતા શોિવા માટે સાંમત થયા હતા. તેઓ આરોગ્ય, ટેક્નોિોજી, સાંશોિન અને 

નવીનતા, નશક્ષણ અને સ્ટાટષઅપ્સ જેવા સહકારના નવા અને ઉભરતા કે્ષત્રોની શોિ કરવા પણ સાંમત થયા હતા. બાંન ેપક્ષો 

વેપાર અને રોકાણ વિારવા અને સાંસ્કૃનત, રફલ્મો અન ેપયષટન કે્ષત્રે સહકારન ેપ્રોત્સાહન આપવાની જરૂરરયાત પર સાંમત થયા 

હતા. 

 

4. બાંન ેપક્ષોએ અફઘાનનસ્તાન, ઈન્ડો-પેનસરફક અન ેભારત-ઇય  ભાગીદારી સનહતના પરસ્પર નહતના પ્રાદેનશક અને વૈનચવક 

મ દ્દાઓ પર માંતવ્યોન ાં આદાનપ્રદાન કય ું હત ાં. તેઓ સાંય ક્ત રાષ્ટ્ર અને અન્ય બહ પક્ષીય માંચોમાાં સહયોગ વિારવા માટે પણ 

સાંમત થયા હતા. 

. 

5. સનચવ (પનચચમ) એ એસ્ટોનનયાના નવદેશમાંત્રી શ્રીમતી ઇવા-મારરયા નિમેટ્સ સાથે મ િાકાત કરી હતી અન ેનદ્વપક્ષીય 

સાંબાંિોન ેવિ  મજબૂત બનાવવા માટેની તકો અાંગ ેચચાષ કરી હતી. સનચવ (પનચચમ) સાંસદમાાં નવદેશી બાબતોની સનમનતના 

અધ્યક્ષ શ્રી માકો નમહકેલ્સન અન ેસાંસદના સભ્ય શ્રી રાયવો ટેમને પણ મળ્યા અન ેસાંસદીય સહકાર અાંગ ેચચાષ કરી અને 

પરસ્પર નહતના મ દ્દાઓ પર નવચારોન ાં આદાનપ્રદાન કય ું. 

 

ટેનિન 

નવમે્બર 25, 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. 


