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 دور واں 11 کا مشاورت کی خارجہ دفتر درمیان کے ایسٹونیا اور ہندوستان

 0202 ،نومبر 26

 

 لناٹ کو 0202 نومبر 02 دور واں 22 کا مشاورت کی خارجہ دفتر درمیان کے ایسٹونیا اور ہندوستان

 سندھو رینت محترمہ( مغرب) سکریٹری میں خارجہ وزارت قیادت کی وفد ہندوستانی۔ ہوا منعقد میں

 رین جناب سکریٹری انڈر کے امور سیاسی میں خارجہ وزارت قیادت کی وفد اسٹونین اور کی نے

 ۔کی نے تمسار

 

 ایسٹونیا اور ہندوستان جب ہے رہا جا کیا میں وقت ایسے انعقاد کا مشاورت سے متعلق خارجہ دفتر۔ 0

 مستقل غیر کے کونسل سالمتی کی متحدہ اقوام وہ اور ہیں رہے منا یاد کی سال 02 کے تعلقات سفارتی

 خیرمقدم کا فیصلے کے ہندوستان کے کھولنے مشن رہائشی میں لناٹ نے فریق اسٹونین۔ ہیں بھی رکن

 بھی پر سال 52 کے آزادی کی اس کو ہندوستان نے انہوں۔ منتظر آئے کے افتتاح جلد کے اس اور کیا

 شامل میں ممالک پہلے والے کرنے تسلیم کو دونوں کوویکسین اور کوویشیلڈ نے ہندوستان۔ دی مبارکباد

 ۔کی تعریف کی ایسٹونیا لیے کے سرٹیفکیٹ ویکسینیشن ہندوستانی اور ہونے

 

 فراہم موقع کا لینے جائزہ کا پہلوؤں تمام کے تعلقات طرفہ دو نے مشاورت سے متعلق خارجہ دفتر ۔0

 ساتھ کے اطمینان کو سمت مثبت کے داری شراکت ہماری میں شعبوں متعدد نے فریقین دونوں۔ کیا

 میں شعبوں کے گورننس ای اور تحفظ کے ڈیٹا ڈیجیٹالئزیشن، اور سیکورٹی سائبر نے انہوں۔ کیا نوٹ

 کے کرنے قائم مکالمہ پر سیکورٹی سائبر نے انہوں۔ کیا خیال تبادلہ پر تعاون کے مستقبل اور جاری

 ہیلتھ کہ جیسے شعبوں ہوئے ابھرتے اور نئے کے تعاون نے انہوں۔ کیا اتفاق پر کرنے تالش کو امکان

 نے فریقین دونوں۔ کیا اتفاق بھی پر کرنے تالش کو اپس اسٹارٹ اور تعلیم اختراع، اور تحقیق ٹیک،

 کی دینے فروغ کو تعاون میں سیاحت اور فلموں ثقافت، اور بڑھانے کو کاری سرمایہ اور تجارت

 ۔کیا اتفاق پر ضرورت

 



 بحرالکاہل -ہند افغانستان، بشمول مسائل عالمی اور عالقائی کے دلچسپی باہمی نے فریقین دونوں۔ 4

 جہتی کثیر دیگر اور متحدہ اقوام نے انہوں۔ کیا خیال تبادلہ پر داری شراکت یونین یورپی -ہندوستان اور

 ۔کیا اتفاق بھی پر بڑھانے تعاون فورم میں

 

 دو اور کی مالقات سے لیمیٹس ماریا ایوا محترمہ خارجہ وزیر کی ایسٹونیا نے( مغرب) سکریٹری۔ 2

 پارلیمنٹ نے( مغرب) سکریٹری۔ کیا خیال تبادلہ پر مواقع کے بنانے مضبوط مزید کو تعلقات طرفہ

 سے ٹام رائیو جناب پارلیمنٹ ممبر اور میہکلسن مارکو جناب چیئرمین کے کمیٹی کی امور خارجہ میں

 ۔کیا خیال تبادلہ پر امور کے دلچسپی باہمی اور کیا خیال تبادلہ پر تعاون پارلیمانی اور کی مالقات بھی

 

 ٹالن

 0201 ،نومبر 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


