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ഇന്ത്യയുും ഈസ്റ്റോണിയയുും  തമ്മിലുള്ള 11 മത് ഘട്ട സ്റ് ോറിന്  ഓ ീസ് 
കണ്സള്ട്സ്റ്ട്ടഷനുകൾ  ുകള്ട്   

  വുംബര്   26, 2021 

 

ഇന്ത്യയുും എസ്റ്റോണിയയുും തമ്മിലുള്ള 11-ാോാും ഘട്ട സ്റ് ോറിന് ഓ ീസ് 
കണ്സള്ട്സ്റ്ട്ടഷനുകൾന് 2021   വുംബര് 25-ന് ടോലി  ിൽ   ടന്നു. ഇന്ത്യന് പ്രതി  ിധി 
സുംഘത്തെ വിസ്റ്േശകോര്യ മപ്ന്ത്ോലയെിത്തല ത്തസപ്കട്ടറി (ത്തവറ്) പ്ശീമതി റീ  െ് 
സന്ധുവുും എസ്ടസ്റ്റോണിയന് പ്രതി  ിധി സുംഘത്തെ വിസ്റ്േശകോര്യ 
മപ്ന്ത്ോലയെിത്തല ര്ോപ്രീയകോര്യ അണ്ടര് ത്തസപ്കട്ടറി പ്ശീ. റീയിന് തമ്മസോറുും 
  യിച്ചു. 

 

2 . ഇന്ത്യയുും എസ്റ്റോണിയയുും   യതപ്ന്ത്ബന്ധെിന്ത്തറ 30 മത് വര്ഷനുകൾും  
ആസ്റ്ഘോഷനുകൾിക്കുന്ന സമയെോണ് എഫ്  ഒ സി   ടക്കുന്നത്, കൂടോത്തത ഇര്ു 
ര്ോജ്യങ്ങളുും യുഎന് സുര്ക്ഷോ കൗണ്സിലിത്തല അസ്ഥിര് അുംഗങ്ങള്ട് കൂടിയോണ്. 
ടോലി  ിൽ ഒര്ു ത്തറസിഡന്് മിഷനുകൾന് തുറക്കോ  ുള്ള ഇന്ത്യയുത്തട തീര്ുമോ  ത്തെ 
എസ്റ്റോണിയന് രക്ഷും സവോഗതും ത്തെയ്യുകയുും അതിന്ത്തറ ഏറവുും കുറഞ്ഞ 
സമയെിലുള്ള ഉദ്ഘോട  െി  ോയി പ്രതീക്ഷിക്കുകയുും ത്തെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യക്ക് 
സവോതപ്ന്ത്യും ലഭിച്ച് 75 വര്ഷനുകൾും രിന്നിട്ടതിന് അവര് ആശുംസകള്ട് സ്റ്  ര്ന്നു. 
സ്റ്കോവിഷനുകൾീൽഡ്, സ്റ്കോവോക്സിന് എന്നിവ അുംഗീകര്ിക്കുകയുും ഇന്ത്യന് 
വോക്സിസ്റ്  ഷനുകൾന്  സര്ട്ടി ിക്കറി  ു അുംഗീകോര്ും   ൽകുകയുും ത്തെത ത ആേയ 
ര്ോജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നോയതിന് ഇന്ത്യ എസ്റ്റോണിയത്തയ അഭി  ന്ദിച്ചു. 

 

3. ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളുത്തട മുഴുവന്വശങ്ങളുും അവസ്റ്ലോക  ും ത്തെയ്യോന് എഫ്  ഒ 
സി അവസര്ും   ൽകി.   ിര്വധി സ്റ്മഖലകളിത്തല ഞങ്ങളുത്തട രങ്കോളിെെിന്ത്തറ 
അ  ുകൂലമോയ േിശയിൽ ഇര്ുരക്ഷവുും സുംതൃപ്തി സ്റ്ര്ഖത്തെടുെി. സസബര് 
ത്തസകയൂര്ിറി, ഡിജ്ിറസലസ്റ്സഷനുകൾന്, ഡോറ ത്തപ്രോട്ടക്ഷന്, ഇ-ഗസ്റ്വണന്സ് എന്നീ 
സ്റ്മഖലകളിൽ   ടന്നുത്തകോണ്ടിര്ിക്കുന്നതുും ഭോവിയിൽ  ഉണ്ടോകോ  ിടയുള്ളതുമോയ 
സഹകര്ണും അവര് െര്ച്ച ത്തെത തു. സസബര് സുര്ക്ഷത്തയക്കുറിച്ച് ഒര്ു 
സുംഭോഷനുകൾണും സ്ഥോരിക്കുന്നതി  ുള്ള സോധയതകള്ട് രര്ിസ്റ്ശോധിക്കുന്നതി  ുും  അവര് 
സമ്മതിച്ചു.ആസ്റ്ര്ോഗയ സോസ്റ്ങ്കതികത, റിസര്ച്ച് ആന്ഡ് ഇത്തന്നോസ്റ്വഷനുകൾന്, 

വിേയോഭയോസും, റോര്ട്ടെുകള്ട് തുടങ്ങിയ സഹകര്ണെിന്ത്തറ രുതിയതുും 
ഉയര്ന്നുവര്ുന്നതുമോയ സ്റ്മഖലകള്ട് രര്യസ്റ്വക്ഷണും ത്തെയ്യോ  ുും അവര് സമ്മതിച്ചു. 
വയോരോര്വുും   ിസ്റ്ക്ഷരവുും വര്ധിെിക്കുന്നതുും, സുംസ്കോര്ും, സി  ിമകള്ട്, 



വിസ്റ്  ോേസഞ്ചോര്ും എന്നിവയിൽ സഹകര്ണും സ്റ്പ്രോത്സോഹിെിസ്റ്ക്കണ്ടതുും 
സുംബന്ധിച്ച  ആവശയകതയുും  ഇര്ുരക്ഷവുും സമ്മതിച്ചു. 

 

4. അഫ്ഗോ  ിസ്ഥോന്, ഇസ്റ്ന്ത്ോ-രസ ിക്, ഇന്ത്യ-യൂസ്റ്റോരയന് യൂണിയന് രങ്കോളിെും 
എന്നിവയുള്ട്ത്തെത്തട രര്സ്രര് തോൽെര്യമുള്ള പ്രോസ്റ്േശിക, ആസ്റ്ഗോള 
വിഷനുകൾയങ്ങളിൽ ഇര്ുരക്ഷവുും കോഴ്െെോടുകള്ട് സകമോറി. ഐകയര്ോപ്രസഭയിലുും 
മറ് ബഹുര്ോര സ്റ്വേികളിലുും സഹകര്ണും വര്ദ്ധിെിക്കോ  ുും അവര് സമ്മതിച്ചു. 

 

5. ത്തസപ്കട്ടറി (രടിഞ്ഞോ്) എസ്റ്റോണിയയുത്തട വിസ്റ്േശകോര്യ മപ്ന്ത്ി മിസ് ഇവോ-
മര്ിയ ലിയിത്തമറ്സിത്ത   സന്ദര്ശിക്കുകയുും ഉഭയകക്ഷി ബന്ധും കൂടുതൽ 
ശക്തിത്തെടുെുന്നതി  ുള്ള അവസര്ങ്ങള്ട് െര്ച്ച ത്തെയ്യുകയുും ത്തെത തു. കൂടോത്തത 
അവര്  രോര്ലത്തമന്റിത്തല വിസ്റ്േശകോര്യ സമിതി ത്തെയര്മോന് പ്ശീ. മോര്സ്റ്ക്കോ 
മിഹ്ത്തകൽസണ്, രോര്ലത്തമന്് അുംഗും പ്ശീ. സറസ്റ്വോ ടോും എന്നിവത്തര് 
സന്ദര്ശിച്ച്രോര്ലത്തമന്ററി സഹകര്ണും െര്ച്ച ത്തെയ്യുകയുും രര്സ്രര് 
തോൽെര്യമുള്ള വിഷനുകൾയങ്ങളിൽ അഭിപ്രോയങ്ങള്ട് സകമോറുകയുും ത്തെത തു. 

 

ടോലിന് 

  വുംബര് 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. 

 


