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நவம்பர் 26,2021  

 

இந்தியா- எஸ்ட ானியா 11வது சுற்று  வவளியுறவு அலுவலக ஆடலாசனனகள் 25, 

நவம்பர் 2021 அன்று தல்லின்னில் நன வபற்றது. இந்தியத் தரப்னப திருமதி ாீனட் சந்து 

வசயலாளர் ( டமற்கு) வவளிவிகார அனமச்சகம் மற்றும் எஸ்ட ானியா தரப்னப திரு.ாீன் 

தம்சார், வவளியுறவு அனமச்சகத்தில் அரசியல் விவகாரங்களுக்கான துனைச் வசயலாளர். 

தனலனம தாங்கி வழிந த்தினர்.   

 

2. இந்தியாவும் எஸ்டதானியாவும் 30 ஆண்டுகால இராஜதந்திர உறவுகனள 

நினனவுகூரும் டநரத்தில் FOC நன வபறுகிறது, டமலும் அனவ ஐநா பாதுகாப்பு 

கவுன்சிலில் நிரந்தரமற்ற உறுப்பினர்களாகவும் உள்ளன. தாலினில் ஒரு வதிவி ப் 

பைினயத் திறப்பதற்கான இந்தியாவின் முடினவ எஸ்ட ானியத் தரப்பு வரடவற்றது 

மற்றும் அதன் ஆரம்ப வதா க்கத்னத எதிர்பார்த்தது. இந்தியா சுதந்திரம் அன ந்து 75 

ஆண்டுகள் நினறவன ந்துள்ளனத முன்னிட்டு வாழ்த்து வதாிவித்துள்ளனர். டகாவிஷீல்ட் 

மற்றும் டகாவாக்சின் மற்றும் இந்திய தடுப்பூசி சான்றிதனழ அங்கீகாித்த முதல் நாடுகளில் 

ஒன்றாக இருப்பதற்காக எஸ்ட ானியாவுக்கு இந்தியா தனது பாராட்டுகனளத் 

வதாிவித்தது. 

  

3. இருதரப்பு உறவுகளின் முழு வரம்னபயும் மறுபாிசீலனன வசய்வதற்கான வாய்ப்னப 

FOC வழங்கியது. பல துனறகளில் எங்கள் கூட் ாண்னமயின் டநர்மனறயான பானதனய 

இரு தரப்பினரும் திருப்தியு ன் குறிப்பிட் னர். இனைய பாதுகாப்பு மற்றும் டிஜிட் ல் 

மயமாக்கல், தரவு பாதுகாப்பு மற்றும் மின்-ஆளுனம ஆகிய துனறகளில் தற்டபானதய 

மற்றும் எதிர்கால ஒத்துனழப்பு குறித்து அவர்கள் விவாதித்தனர். னசபர் பாதுகாப்பு குறித்த 

உனரயா னல அனமப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகனள ஆராய அவர்கள் 

ஒப்புக்வகாண் னர். சுகாதார வதாழில்நுட்பம், ஆராய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள், கல்வி 

மற்றும் வதா க்கங்கள் டபான்ற ஒத்துனழப்பின் புதிய மற்றும் வளர்ந்து வரும் பகுதிகனள 

ஆராயவும் அவர்கள் ஒப்புக்வகாண் னர். வர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்ன  டமம்படுத்த  

டவண்டியதன் அவசியத்னத இரு தரப்பினரும் ஒப்புக்வகாண் னர். 

  

4  ஆப்கானிஸ்தான், இந்டதா-பசிபிக் மற்றும் இந்தியா-ஐடராப்பிய யூனியன் 

கூட் ாண்னம உள்ளிட்  பரஸ்பர நலன் சார்ந்த பிராந்திய மற்றும் உலகளாவிய 

பிரச்சினனகள் குறித்து இரு தரப்பும் கருத்துகனள பாிமாறிக் வகாண் னர். ஐக்கிய நாடுகள் 

சனப மற்றும் பிற பலதரப்பு மன்றங்களில் ஒத்துனழப்னப டமம்படுத்தவும் அவர்கள் 

ஒப்புக்வகாண் னர். 



 

5 வசயலாளர் (டமற்கு) எஸ்ட ானியாவின் வவளியுறவு அனமச்சர் திருமதி இவா-மாியா 

லிவமட்னை சந்தித்து இருதரப்பு உறவுகனள டமலும் வலுப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் 

குறித்து விவாதித்தார். வசயலாளர் (டமற்கு) பாராளுமன்றத்தில் வவளியுறவுக் குழுவின் 

தனலவரான திரு. மார்டகா மிஹ்வகல்சன் மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திரு. னரடவா 

 ம் ஆகிடயானரயும் சந்தித்து பாராளுமன்ற ஒத்துனழப்னபப் பற்றி விவாதித்து பரஸ்பர 

நலன்கள் பற்றிய கருத்துக்கனளப் பாிமாறிக் வகாண் ார்..  

 

தல்லின்  

நவம்பர்  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. 

 
 


