
Visit of Minister of State for External Affairs and 

Culture Smt. Meenakashi Lekhi to Norway, 

Iceland and Malta (August 16-23, 2022) 

 

വിദേശകാര്യ സാാംസ്കാര്ിക സഹമന്ത്രി ന്ത്ശീമതി. മീനകാശി ദേഖിയുടെ 
ദനാർദവ, ഐസ്ോൻഡ്, മാൾട്ട എന്നിവിെങ്ങളിദേക്കുള്ള സന്ദർശനാം. (ഓഗസ്റ്റ് 
16-23, 2022) 

ഓഗസ്റ്റ് 24, 2022 

 

1. 2022 ഓഗസ്റ്റ് 16 മുതൽ 23 വരെ ന ോർനവ, ഐസ്ലോൻഡ്, മോൾട്ട 
എന്നിവിടങ്ങളിനലക്കുള്ള വിനേശകോെയ, സോാംസ്കോെിക സഹമന്ത്രി (MoS) 

മീ ോകോശി നലഖിയുരട സന്ദർശ ാം. 
 

2. ന ോർനവ സന്ദർശ  നവളയിൽ (ഓഗസ്റ്റ് 16-18) വിനേശകോെയ സഹ 
മന്ത്രിയോയ വിനേശകോെയ മന്ത്രി  ആ ിരകൻ ഹയുട്ട് രെൽഡ്,   രസന്ത്കട്ടറി 
ജ റൽ ന്ത്ശീ നടോർ ഹോന്ത്ടാം, മന്ത്രോലയത്തിരല നസ്റ്ററ്റ് രസന്ത്കട്ടറി ന്ത്ശീ എർലിാംഗ് 
റിരമസ്റ്റോഡ് എന്നിവരെ കോണുകയുാം രെയ്തു. ഈ മീറ്റിാംഗുകളിൽ, 

ന ോർനവയുരട വയോപോൊം &  ിനേപാം, ബ്ലൂ ഇനക്കോണമി, ഊർജാം, ആർട്ടിക് 
നമഖല, സോാംസ്കോെിക, വയക്തിഗത ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയിരല സഹകെണാം 
െർച്ച രെയ്തു. പെസ്പെ തോൽപെയമുള്ള ന്ത്പോനേശിക, ആനഗോള 
വിഷയങ്ങള ാം െർച്ച രെയ്തു. 
 

3. ഓഗസ്റ്റ് 17-ന്, കോലോവസ്ഥോ പെിസ്ഥിതി മന്ത്രി എസ്രപൻ ബോർത്ത് 
ഈഡിര ോപ്പാം ഇരയ-ന ോർനവ ന്ത്ഗീൻ എ ർജി സഹകെണരത്തക്കുറിച്ച ള്ള 
ഒെു പോ ൽ െർച്ചയിൽ വിനേശകോെയ സഹമന്ത്രി പരെടുത്തു. ഈ 
ആശയവി ിമയത്തി ിരട കോലോവസ്ഥോ ന്ത്പവർത്ത  ലേയങ്ങൾ 
കകവെിക്കുന്നതിൽ ഇരയ കകവെിച്ച സുന്ത്പധോ  പുനെോഗതി അവർ 
എടുത്തുപറഞ്ഞു. 
 

4. ന്ത്ശീ ഗുെു  ോ ോക് നേവ് ജി (ന ോർനവയിരല ആേയരത്ത ഗുെുേവോെ) 
ഗുെുേവോെ സന്ദർശിച്ച നവളയിൽ  എാം ഓ എസ് സിഖ് സമൂഹത്തിരല 
അാംഗങ്ങള മോയി സാംവേിച്ച . ഇരയൻ ഡയസ്നപോറയിരല 150-ഓളാം 
ന്ത്പമുഖെുൾരപ്പടുന്ന  അവർ ഒെു കമ്മ്യൂണിറ്റി പെിപോടിയിലുാം  
സാംവേിച്ച . ശോസ്ന്ത്തജ്ഞർ, ഐടി രന്ത്പോെഷണലുകൾ, വയവസോയികൾ, 

യുവജ ങ്ങൾ, വിേയോർഥികൾ എന്നിവർ പരെടുത്തു. കൂടോരത,അവർ  ഒെു 



നയോഗ പെിപോടിയിൽ പരെടുക്കുകയുാം െെിന്ത്തപെമോയ രബോട്ടോണിക്കൽ 
ഗോർഡ ിൽ ഒെു വൃോം  ട്ട പിടിപ്പിക്കുകയുാം രെയ്തു. 
 

5. എാം ഓ എസ് 2022 ഓഗസ്റ്റ് 19-20 തീയതികളിൽ ഐസ്ലോൻഡ് 
സന്ദർശിച്ച . സന്ദർശ  നവളയിൽ, അവർ വിനേശകോെയ മന്ത്രി  
നതോർഡിസ് നകോൾന്ത്ബൺ ഗിൽെനഡോട്ടിറുമോയി കൂടിക്കോഴ്െ  ടത്തുകയുാം 
ഉഭയകേി ബന്ധങ്ങരളക്കുറിച്ച ാം ന്ത്പോനേശിക, ആനഗോള 
ന്ത്പശ് ങ്ങരളക്കുറിച്ച ാം കോഴ്െപ്പോടുകൾ കകമോറുകയുാം രെയ്തു. 
മത്സ്യബന്ധ ാം, ഭൗമതോപ ഊർജാം,  വീകെണാം, വയോപോൊം  ിനേപാം , 

വിന ോേസഞ്ചോൊം, സോാംസ്കോെികാം കൂടോരത വയക്തിഗത ബന്ധങ്ങൾ  
എന്നിവയിൽ സഹകെണാം വർധിപ്പിക്കോൻ ഇെുെോജയങ്ങള ാം 
സമ്മ്തിച്ച .ഐസ്ലോൻഡിരല സോാംസ്കോെിക/ബിസി സ് അെനയഴ്സ് മന്ത്രി 
ന്ത്ശീമതി ലിൽജ ആൽന്ത്െഡ്സ്നഡോട്ടിറുമോയി കൂടിക്കോഴ്െ  ടത്തുകയുാം 
നയോഗ, സി ിമ, സാംഗീതാം, രപർനെോമിാംഗ് ആർട്സ്, ടൂറിസാം എന്നിവയിരല 
സഹകെണാം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിര ക്കുറിച്ച് െർച്ച രെയ്യ കയുാം രെയ്തു. 
ഐസ്ലൻഡ് പോർലരമന്് സ്പീക്കർ ബിർഗിർ അർമോൻസണുമോയി 
സഹമന്ത്രിയുാം ഇെു െോജയങ്ങള ാം തമ്മ്ിലുള്ള പോർലരമന്ററി സഹകെണാം 
െർച്ച രെയ്തു. 
 

6. ന്ത്പനമഹനെോഗികൾക്കുള്ള ന്ത്പവെ ോത്മക ന ന്ത്തപെിനശോധ ോ നമഖലയിൽ 
ന്ത്പോനേശിക രഹൽത്ത് രടക് കമ്പ ിയോയ രററ്റി  റിസ്കുാം ശെെ 
ന ന്ത്തോലയയുാം തമ്മ്ിൽ ധോെണോപന്ത്താം ഒപ്പ രവക്കുന്നതിന് എാം ഓ എസ്- 
സോേയാം വഹിച്ച . 
 

7. "മോറുന്ന നലോകത്ത് ഇരയയുരട പെ് - ഇരയ@75" എന്ന വിഷയത്തിൽ 
എാം ഓ എസ് ഐസ്ലോൻഡ് സർവകലോശോലരയ അഭിസാംനബോധ  
രെയ്തു. ധോെോളാം വിേയോർത്ഥികള ാം അധയോപകെുാം ഗനവഷകെുാം 
റസിഡന്്  യതന്ത്രജ്ഞെുാം െടങ്ങിൽ പരെടുത്തു. നയോഗോ 
പെിപോടിയിലുാം ജന്മോഷ്ടമി ആന ോഷങ്ങളിലുാം പരെടുത്ത് ഇരയൻ 
എാംബസി വളപ്പിൽ വൃേകത്ത  ട്ട .  ിെവധി ഇരയൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി 
അാംഗങ്ങൾ പരെടുത്ത ഹോർപ കൺനസർട്ട് ഹോളിൽ  ടന്ന ഒെു 
സോാംസ്കോെിക പെിപോടിയിലുാം അവർ പരെടുത്തു. െടങ്ങിൽ 
സോാംസ്കോെിക-വയോപോെകോെയ മന്ത്രി പരെടുത്തു. 
 

8. മോൾട്ടോ സന്ദർശ  നവളയിൽ (ഓഗസ്റ്റ് 21-23), എാം ഓ എസ് മോൾട്ടയുരട 
ന്ത്പസിഡന്് നഡോ. നജോർജ് രവലലരയ സന്ദർശിക്കുകയുാം നഡോ. ഇയോൻ 
നബോർഗ് വിനേശകോെയ മന്ത്രി, ടൂറിസാം മന്ത്രി ന്ത്ശീ. നേട്ടൺ ബോർനട്ടോനളോ, 

ടൂറിസാം മന്ത്രി നഡോ. ഓവൻ നബോണിസി എന്നിവരെ കോണുകയുാം 
രെയ്തു. നേശീയ കപതൃകാം, കല, ന്ത്പോനേശിക ഭെണകൂടാം. ഉഭയകേി 
ബന്ധങ്ങൾ, ന്ത്പനതയകിച്ച് വയോപോൊം,  ിനേപാം, സമുന്ത്േ സഹകെണാം, 



സൗനെോർജ്ജാം, സി ിമകൾ, വിന ോേസഞ്ചോൊം, സാംസ്കോൊം എന്നിവയിൽ 
ഇെുപേവുാം വിശേമോയ െർച്ചകൾ  ടത്തി. ന്ത്പധോ മോയുാം 
െോർമസയൂട്ടിക്കൽസ്, ഐസിടി നമഖലകളിൽ മോൾട്ടയിൽ  ിലവിലുള്ള 112 
ഇരയൻ കമ്പ ികള രട സാംഭോവ രയ മോൾട്ടീസ് പോം അഭി ന്ദിച്ച . 
ആനെോഗയാം, െിൻരടക് നമഖലകൾ ഭോവി സഹകെണത്തി ുള്ള 
നമഖലകളോയി കരെത്തി. പെസ്പെ തോൽപ്പെയമുള്ള ന്ത്പോനേശികവുാം 
ആനഗോളവുമോയ വിഷയങ്ങളിൽ ഇെുപേവുാം കോഴ്െപ്പോടുകൾ കകമോറി. 
 

9. സുഷമ സവെോജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട് ഓഫ് നെോറിൻ സർവീസുമോയി 
ധോെണോപന്ത്തമുള്ള രമഡിറ്റനറ ിയൻ അക്കോേമി ഓഫ് ഡിനലോമോറ്റിക് 
സ്റ്റഡീസിന്രറ ഡയറക്ടർ, നബോർഡ് അാംഗങ്ങൾ എന്നിവെുമോയി എാം ഓ 
എസ് ആശയവി ിമയാം  ടത്തുകയുാം ഇെു െോജയങ്ങളിരലയുാം  യതന്ത്ര 
സ്ഥോപ ങ്ങൾ തമ്മ്ിലുള്ള സഹകെണാം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതി ുള്ള മോർഗങ്ങൾ 
െർച്ച രെയ്യ കയുാം രെയ്തു. 
 

10. വിനേശകോെയ മന്ത്രിയുരട േണന്ത്പകോൊം, ഡിെ് ലി രെസ്റ്റിവലിലുാം 
ഇരയൻ ഡയസ്നപോറ അാംഗങ്ങള മോയി ആശയവി ിമയാം  ടത്തിയ ഒെു 
കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇവന്റിലുാം എാം ഓ എസ് പരെടുത്തു. നയോഗോ 
പെിപോടിയിൽ പരെടുത്ത് മോൾട്ടയിരല ബുസ്കറ്റ് വുഡ്ലോൻഡിൽ ഒെു 
വൃേകത്ത  ട്ട . 
 

നയൂ ടെൽഹി 

ഓഗസ്റ്റ് 24, 2022 

 

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. 

 


