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భారత్ మరియు ఎస్తో నియా మద్య 11వ విడత విదేశాాంగ కారాయలయ 
సాంప్రద ాంప్ులు 
నవంబర్ 26, 2021 
 

1. భారత్ మరియు ఎస్తో నియా మధ్య 11వ విడత విదేశాంగ కారాయలయ సంప్రద ంప్ులు (ఎఫ్ఓసీ) 2021 
నవంబర్ 25న తాలిన లో జరిగాయి. భారతీయ ప్రతినిధ  బ ందానికి విదేశీ వయవహారాల మంతిరతవ 
శాఖలోని సెక్రటరీ (ప్శ్చిమ) శీరమతి రీనత్ సంధ్ు నేత తవం వహంచారు అలాగే ఎస్తో నియా ప్రతినిధ  
బ ందానికి విదేశీ వయవహారాల మంతిరతవ శాఖలోని రాజకీయ వయవహారాలక్ు సంబంధ ంచిన అండర్ 
సెక్రటరీ శీర రీన తమాస్ార్ స్ారథ్యం వహ ంచారు. 
 
2. భారత్ మరియు ఎస్తో నియా మధ్య దౌతయ సంబంధాలక్ు 30 వసంతాలు ప్ూరోవుతునన తరుణంలో ఈ 
ఎఫ్ఓసీ జరుగుత ంద . అంతేకాక్ుండా, ఐక్యరాజయసమితి (యూఎన) భద్రతా మండలిలో తాతాాలిక్ సభయ 
దేశాలుగా క్ూడా ఇవి ఉనానయి. తాలిన లో రెసిడ ంట్ మిషన ను త రిచేంద్ుక్ు భారత్ తీసుక్ునన 
నిరణయానిన ఎస్తో నియా ప్క్షం స్ావగతించింద  అలాగే స్ాధ్యమ ైనంత తవరగా దీని ప్రా రంభం కోసం 
ఎద్ురుచూసుో ననటలు  పేర్ాంద . 75వ స్ావతంతరయ ద నోతసవానిన ప్ురసారించుకొని భారత్ ను వారు 
అభినంద ంచారు. కోవిషీల్్డ మరియు కోవాకిసన వాయకిసన లు రెండ ంటినీ అలాగే భారతీయ వాయకిసనేషన 
సరిిఫికెట్ ను గురిోంచిన తొలి దేశాలోు  ఎస్తో నియా క్ూడా ఉననంద్ుక్ు భారత్ ప్రశంసలు క్ురిపించింద . 
 
3. మొతోం ద వవప్ాక్ష క్ సంబంధాలనినంటినీ సమీక్ష ంచేంద్ుక్ు ఈ ఎఫ్ఓసీ ఒక్ అవకాశానిన అంద ంచింద . 
అనేక్ రంగాలోు  మన భాగస్ావమాయనికి సంబంధ ంచి స్ానుక్ూల ధ్రోణి ప్టు  ఇరు ప్క్షాలు సంత పిో ని వయకో్ం 
చేశాయి. సెవబర్ భద్రత మరియు డ జిట వజేషన, డేటా భద్రత మరియు ఈ-గవరెననస రంగాలోు  ప్రసుో త అలాగే 
భవిషయతుో  సహకారం గురించి వారు చరిించారు. ఆరోగయ స్ాంకేతిక్త, ప్రిశోధ్న మరియు నవక్లపన, 
విద్య మరియు స్ాి రిప్సస వంటి సహకారానికి సంబంధ ంచి నూతన ఇంకా వరధమాన రంగాలోు  అవకాశాల 
అనేవషణక్ు క్ూడా వారు అంగీక్రించారు. వాణిజయం మరియు పెటలి బడులు, అలాగే సంసా తి, సినిమాలు 
మరియు ప్రయటక్ రంగాలోు  సహకారానిన ప్త ర తసహ ంచడానిన మరింత పెంప్ ంద ంచుకోవాలిసన ఆవశయక్త 
ఉంద్ని ఇరు ప్క్షాలు అంగీక్రించాయి. 
 



4. ఆప్ఘనిస్ాా న, ఇండో-ప్సిఫిక్ మరియు భారత్-యూరోపియన యూనియన (ఈయూ) భాగస్ావమయంత  
సహా ప్రసపర ప్రయోజనం క్లిగిన ప్రా ంతీయ మరియు ప్రప్ంచ అంశాలపెవ ఇరు ప్క్షాలు తమ 
అభిప్రా యాలను ప్ంచుక్ునానయి. ఐక్యరాజయసమితి (యూఎన) అలాగే ఇతర బహుళప్క్ష వేద క్లోు  
సహకారానిన పెంప్ ంద ంచుకోవడానికి క్ూడా వారు సమమతించారు. 
 
5. ఎస్తో నియా విదేశాంగ మంతిర Ms. ఎవా-మారియా లీమ ట్స త  సెక్రటరీ (ప్శ్చిమ) భేటీ అయాయరు అలాగే 
ద వవప్ాక్ష క్ సంబంధాలను మరింతగా పెంప్ ంద ంచుకోవడానికి గల అవకాశాల గురించి చరిించారు. 
ప్ారుమ ంట్ లో విదేశీ వయవహారాల క్మిటీ చ వరమన శీర మారోా మిహ కెలసన ను అలాగే ప్ారుమ ంట్ సభుయలు శీర 
రెైవో తామ ను క్ూడా సెక్రటరీ (ప్శ్చిమ) క్లుసుక్ునానరు. ప్ారుమ ంటరీ సహకారానిన చరిించడంత  
ప్ాటల ప్రసపర ప్రయోజనక్రమ ైన అంశాలపెవ అభిప్రా యాలను ప్ంచుక్ునానరు. 
 
తాలిన్ 
నవాంబర్ 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. 

 


