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ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤ ੇਸੱਵਿਆਚਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਿੱਲੋਂ  ਨਾਰਿ,ੇ 

ਆਈਸਲੈਂਡ ਅਤ ੇਮਾਲਟਾ ਦਾ ਦੌਰਾ  (16-23 ਅਗਸਤ, 2022) 

24 ਅਗਸਤ, 2022 

 

1. ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਅਤ ੇਸੱਵਿਆਚਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (MoS) ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ 16-23 

ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਨਾਰਿੇ, ਆਈਸਲੈਂਡ ਅਤ ੇਮਾਲਟਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। 

 

2. ਨਾਰਿ ੇਦ ੇਆਪਣੇ ਦਰੌੇ ਦੌਰਾਨ (16-18 ਅਗਸਤ) ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਵਲਆਂ ਦੀ 
ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਐਨੀਕੇਨ ਵਿਊਟਫੀਲਡ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਰੀ ਟਰੋੇ ਿੈਟਰਮ ਅਤ ੇ ਮੰਤਰਾਲੇ 

ਵਿੱਚ ਨਾਰਿ ੇਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਵਲਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਰੀ ਅਰਵਲੰਗ ਵਰਮੇਸਟੈਡ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ 

ਕੀਤੀ। ਇਨਹ ਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾਨ ਿਪਾਰ ਅਤੇ ਵਨਿੇਸ਼, ਨੀਲੀ ਆਰਵਿਕਤਾ, ਊਰਜਾ, 
ਆਰਕਵਟਕ ਖੇਤਰ, ਸੱਵਿਆਚਾਰਕ ਅਤ ੇ ਲੋਕ-ਪੱਧਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਵਿਯੋਗ ਬਾਰ ੇ

ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪਸੀ ਵਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤ ੇਆਲਮੀ  ਮੁੱ ਵਦਆਂ 'ਤੇ ਿੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ 
ਗਈ। 

 

3. 17 ਅਗਸਤ ਨ ੰ  ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲਿਾਯ  ਅਤ ੇਿਾਤਾਿਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਐਸਪੇਨ ਬਾਰਿ ਈਡ 

ਨਾਲ ਿਾਰਤ-ਨਾਰਿੇ ਿਰੀ ਊਰਜਾ ਸਵਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਸਾ ਵਲਆ। 



ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਲਿਾਯ  ਕਾਰਿਾਈ ਦੇ ਟੀਵਚਆਂ ਨ ੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 

ਿਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਮਿੱਤਿਪ ਰਨ ਤਰੱਕੀ ਨ ੰ  ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। 

 

4. ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਰੁਦਆੁਰਾ ਸਰੀ ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਦਿੇ ਜੀ (ਨਾਰਿੇ ਦਾ ਪਵਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ) ਦ ੇ

ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਸੱਖ ਿਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 

ਿਾਈਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜੀਿੰਤ ਿਾਰਤੀ ਪਰਿਾਸੀ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਲਗਿਗ 150 ਪਰਮੁੱ ਖ ਮੈਂਬਰਾਂ 
ਨਾਲ ਿੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਨਹ ਾਂ ਿਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਗਆਨੀ, ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਿਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, 
ਨੌਜਿਾਨ ਅਤ ੇ ਵਿਵਦਆਰਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ  ਯੋਗ ਸਮਾਗਮ 

ਵਿੱਚ ਵਿੱਸਾ ਵਲਆ ਅਤ ੇਇਵਤਿਾਸਕ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁੱ ਖ ਲਗਾਇਆ। 

 

5. ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 19-20 ਅਗਸਤ 2022 ਨ ੰ  ਆਈਸਲੈਂਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੌਰ ੇ  ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦਸੇ਼ ਮਾਮਵਲਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਿੋਰਵਡਸ ਕੋਲਬਰ ਨ ਵਗਲਫਾਡੋਟੀਰ ਨਾਲ 

ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਦੁਿੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਅਤ ੇਆਲਮੀ ਮੁੱ ਵਦਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ- 

ਿਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤ।ੇ ਦੋਿੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਿ -ਤਾਪ ਊਰਜਾ, ਨਿੀਨਤਾ, ਿਪਾਰ ਅਤ ੇ ਵਨਿੇਸ਼, 

ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਸੱਵਿਆਚਾਰ ਅਤ ੇ ਲੋਕ -ਪੱਧਰੀ  ਿਟਾਂਦਰੇ  ਵਿੱਚ ਸਵਿਯਗੋ ਿਧਾਉਣ ਉੱਤ ੇ

ਸਵਿਮਤੀ ਵਦੱਤੀ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਈਸਲੈਂਡ ਦੀ ਸੱਵਿਆਚਾਰਕ ਅਤ ੇਿਪਾਰਕ ਮਾਮਵਲਆਂ ਦੀ 
ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਵਲਲਜਾ ਅਲਫਰੇਡਸਡੋਟੀਰ ਨਾਲ ਿੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਗ, ਵਫਲਮਾਂ, 
ਸੰਗੀਤ, ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ ਅਤ ੇਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿੱਚ ਿੱਧ ਰਿੇ ਸਵਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਈਸਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ਼ਰੀ ਵਬਰਗੀਰ ਅਰਮਾਨਸਨ ਨਾਲ ਿੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 

ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਦੋਿਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਵਮਆਨ ਸੰਸਦੀ ਸਵਿਯਗੋ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। 

 



6. ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦ ੇ

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਾਨਕ ਿਲੈਿਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਰੈਟੀਨਾ ਵਰਸਕ ਅਤ ੇਸੰਕਰਾ ਨੇਤਰਾਵਲਆ  ਵਿਚਕਾਰ 

ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਿਸਤਾਖਰ ਿਣੋ ਸਮੇਂ ਮੌਜ ਦ ਸਨ। 

 

7. ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਈਸਲੈਂਡ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ ਨ ੰ  "ਬਦਲਦੇ ਵਿਸ਼ਿ ਵਿੱਚ ਿਾਰਤ ਦੀ ਿ ਵਮਕਾ - 
ਿਾਰਤ@75" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ  ਤੇ ਿੱਡੀ ਵਗਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਦਆਰਿੀ, 
ਅਵਧਆਪਕ, ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਤ ੇ ਵਨਿਾਸੀ ਵਡਪਲੋਮਟੈ ਮੌਜ ਦ ਸੀ । ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਗ ਸਮਾਗਮ 

ਵਿੱਚ ਿੀ ਵਿੱਸਾ ਵਲਆ, ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਮਨਾਈ ਅਤ ੇਿਾਰਤੀ ਦ ਤਾਿਾਸ ਦੇ ਅਿਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 

ਰੁੱ ਖ ਦਾ ਬ ਟਾ ਲਗਾਇਆ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਿਾਰਪਾ ਕੰਸਰਟ ਿਾਲ ਵਿੱਚ ਿਏੋ ਸੱਵਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ 

ਵਿੱਚ ਿੀ ਵਸ਼ਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਵਜੱਿੇ ਿੱਡੀ ਵਗਣਤੀ ਵਿੱਚ ਿਾਰਤੀ ਿਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜ ਦ ਸਨ। 

ਸੱਵਿਆਚਾਰ ਅਤ ੇਿਪਾਰਕ ਮਾਮਵਲਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੋਿਾ ਿਧਾਈ।  

 

8. ਮਾਲਟਾ (21-23 ਅਗਸਤ) ਦ ੇਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲਟਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 
ਡਾ. ਜਾਰਜ ਿੇਲਾ, ਵਿਦਸ਼ੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਇਆਨ ਬੋਰਗ ਵਮਸਟਰ ਕਲੇਟਨ ਬਾਰਟੋਲੋ, ਸੈਰ-

ਸਪਾਟਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਕਲਾ ਅਤ ੇਸਿਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਓਿੇਨ ਬੋਨੀਸੀ ਨਾਲ 

ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।  ਦੋਿਾਂ ਪੱਖਾਂ  ਨੇ ਦੁਿੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਪਾਰ ਅਤੇ ਵਨਿੇਸ਼, ਸਮੁੰ ਦਰੀ 
ਸਵਿਯੋਗ, ਸ ਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਵਫਲਮਾਂ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤ ੇ ਸੱਵਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸਿਾਰਤ ਚਰਚਾ 
ਕੀਤੀ। ਮਾਲਟਾ ਦੇ ਪੱਖ ਨੇ ਮਾਲਟਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜ ਦ 112 ਿਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਮੁੱ ਖ ਤਰੌ 'ਤ ੇ

ਫਾਰਮਾਵਸਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਆਈਸੀਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਿਨ, ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। 
ਵਸਿਤ ਅਤ ੇ ਵਫਨਟੈਕ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿਚਾਣ ਿਵਿੱਖ ਦੇ ਸਵਿਯੋਗ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਿਜੋਂ ਕੀਤੀ 
ਗਈ। ਦੋਿਾਂ ਪੱਖਾਂ  ਨੇ ਆਪਸੀ ਵਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮੁੱ ਵਦਆਂ 'ਤ ੇਿੀ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰਾ 
ਕੀਤਾ। 

 



9. ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਵਡਪਲੋਮੈਵਟਕ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਅਤ ੇਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਿੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਵਜਸ ਦਾ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਿਰਾਜ ਇੰਸਟੀਵਚਊਟ ਆਫ਼ 

ਫਾਰੇਨ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਿੋਇਆ ਿੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਿੀ ਦੋਿਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਪਲੋਮੈਵਟਕ 

ਸੰਸਿਾਿਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਿਯੋਗ ਨ ੰ  ਿਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਵਕਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

 

10. ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਡੰਗਲੀ ਫੈਸਟੀਿਲ ਅਤ ੇ ਇੱਕ ਿਾਈਚਾਰਕ 

ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿੱਸਾ ਵਲਆ ਵਜੱਿੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ  ਿਾਰਤੀ ਪਰਿਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਗ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਿੀ ਵਿੱਸਾ ਵਲਆ ਅਤ ੇਮਾਲਟਾ ਵਿੱਚ ਬਸਕੇਟ ਿੁੱ ਡਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ 

ਇੱਕ ਰੁੱ ਖ ਦਾ ਬ ਟਾ ਲਗਾਇਆ। 

 

ਨਿੀਂ ਵਦੱਲੀ 

24 ਅਗਸਤ, 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. 

 


