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ਭਾਰਤ ਅਤ ੇਇਸਟਨੋੀਆ ਦ ੇਵਿਦਸੇ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਾਂ ਦਰਵਿਆਨ ਸਲਾਹ-ਿਸ਼ਿਰ ੇਦਾ 
11ਿਾਾਂ ਗੜੇ  

26 ਨਿੰਬਰ, 2021 

 

1. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸਟਨੋੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਾਂ ਦਰਵਿਆਨ ਸਲਾਹ-ਿਸ਼ਿਰ ੇਦਾ 11ਿਾਾਂ ਗੇੜ 25 
ਨਿੰਬਰ, 2021 ਨ  ੰਟੈਵਲਨ ਵਿਖ ੇਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਿਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਵਿਦਸੇ਼ ਿੰਤਰਾਲੇ ਅੰਦਰ 
ਸਕੱਤਰ (ਪੱਛਿ) ਸਰੀਿਤੀ ਰੀਨਤ ਸਧੰ  ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਇਸਟੋਨੀਅਨ ਿਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ 
ਿੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਵਤਕ ਿਾਿਵਲਆਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ਰੀ ਰੀਨ ਟੈਿਸਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। 
 

2. ਇਹ FOC ਅਵਜਹ ੇਸਿੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸਟਨੋੀਆ ਆਪਣੇ ਕ ਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦੇ 
30 ਸਾਲ ਪ ਰ ੇਹੋਣ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਿਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤ ੇਉਹ ਸਯੰੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰਵੱਖਆ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਗੈਰ-
ਸਥਾਈ ਿੈਂਬਰ ਿੀ ਹਨ। ਇਸਟੋਨੀਅਨ ਪੱਖ ਨੇ ਭਾਰਤ ਿੱਲੋਂ ਟੈਵਲਨ ਵਿਖ ੇਰਜੈੀਡੈਂਟ ਵਿਸ਼ਨ ਖੋਲਹਣ ਦੇ 
ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦ ੇਛਤੇੀ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਉਿੀਦ ਕੀਤੀ। ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 
ਆਜਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾ ਜਸ਼ਨਾਾਂ 'ਤ ੇਿੀ ਿਧਾਈ ਵਦਤੱੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਅਤੇ ਕੋਿੈਕਸੀਨ ਅਤ ੇ
ਭਾਰਤੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ, ਦੋਿਾਾਂ ਨ ੰ ਿਾਨਤਾ ਦਣੇ ਿਾਲੇ ਪਵਹਲੇ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱ ਹੋਣ ਲਈ 
ਈਸਟੋਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। 
 

3. ਇਸ FOC ਨਾਲ ਸਿੁੱਚ ੇਦੁਿੱਲੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸਿੀਵਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਿੌਕਾ ਵਿਵਲਆ। ਦੋਿੇਂ ਵਧਰਾਾਂ ਨੇ 
ਕਈ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿਚੱ ਸਾਡੀ ਭਾਈਿਾਲੀ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਰਫਤਾਰ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪਰਗਟਾਈ। ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ 
ਸਾਈਬਰ ਸਰੁੱਵਖਆ ਅਤ ੇਵਡਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਡੇਟਾ ਸਰੁਵੱਖਆ ਅਤ ੇਈ-ਗਿਰਨੈਂਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿਚੱ ਚੱਲ 
ਰਹੇ ਅਤ ੇਭਵਿੱਖੀ  ਸਵਹਯਗੋ ਬਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸਰੁੱਵਖਆ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਥਾਪਤ 
ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ ਸੰਭਾਿਨਾਿਾਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸਵਹਿਤੀ ਵਦੱਤੀ। ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਵਸਹਤ ਤਕਨੀਕ, ਖੋਜ 
ਅਤੇ ਨਿੀਨਤਾ, ਵਸੱਵਖਆ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਿਰਗੇ ਸਵਹਯੋਗ ਦੇ ਨਿੇਂ ਅਤ ੇਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖਤੇਰਾਾਂ ਦੀ 
ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਿੀ ਸਵਹਿਤੀ ਵਦਤੱੀ। ਦੋਿੇਂ ਵਧਰਾਾਂ ਿਪਾਰ ਅਤ ੇਵਨਿੇਸ਼ ਨ ੰ ਿਧਾਉਣ ਅਤੇ 
ਸੱਵਭਆਚਾਰ, ਵਫਲਿਾਾਂ ਅਤ ੇਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਿੱਚ ਸਵਹਯੋਗ ਨ ੰ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਸਵਹਿਤ 
ਹੋਈਆਾਂ। 
 



4. ਦੋਿਾਾਂ ਵਧਰਾਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਵਨਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ- ਪਰਸ਼ਾਾਂਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਯ ਰਪੀ ਸਘੰ ਭਾਈਿਾਲੀ ਸਿੇਤ 
ਆਪਸੀ ਵਹਤੱਾਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲਿੀ ਿੁੱਵਦਆਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਸਯੰੁਕਤ 
ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤ ੇਹਰੋ ਬਹੁਪੱਖੀ ਿੰਚਾਾਂ ਵਿਚੱ ਸਵਹਯੋਗ ਿਧਾਉਣ 'ਤੇ ਿੀ ਸਵਹਿਤੀ ਵਦਤੱੀ। 
 

5. ਸਕੱਤਰ (ਪੱਛਿ) ਨੇ ਈਸਟੋਨੀਆ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਿਤੰਰੀ ਸ਼ਰੀਿਤੀ ਈਿਾ-ਿਾਰੀਆ ਲੀਿੇਟਸ ਨਾਲ 
ਿੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਦੁਿਲੇੱ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨ  ੰਹੋਰ ਿਜਬ ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਿੌਵਕਆਾਂ 'ਤ ੇਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸਕਤੱਰ 
(ਪੱਛਿ) ਨੇ ਪਾਰਲੀਿੈਂਟ ਵਿਚੱ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਿਾਿਵਲਆਾਂ ਦੀ ਕਿੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਿਨੈ ਿਾਰਕ ੋਵਿਹਕੇਲਸਨ ਅਤ ੇ
ਸੰਸਦ ਿੈਂਬਰ ਸ਼ਰੀ ਰਾਇਿ ੋਟੈਿ ਨਾਲ ਿੀ ਿੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸੰਸਦੀ ਸਵਹਯੋਗ ਬਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 
ਆਪਸੀ ਵਹਤੱਾਾਂ ਦੇ ਿੁੱਵਦਆਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। 
 

ਟੈਵਲਨ 

25 ਨਿੰਬਰ, 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. 

 


