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وزیر مملکت برائے امور خارجہ اور ثقافت محترمہ میناکشی لیکھی کا ناروے، آئس لینڈ  
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 2022اگست،  24

 

تک ناروے، آئس   2022اگست    23سے    16محترمہ میناکشی لیکھی، وزیر مملکت برائے امور خارجہ اور ثقافت نے  

 لینڈ اور مالٹا کا دورہ کیا۔

اگست( کے دوران، وزیر مملکت نے محترمہ اینیکن ہیٹ فیلڈ وزیر خارجہ سے    18-16ناروے کے اپنے دورے )۔  2

اور   کی  ہی  جنابمالقات  ساتھ  اور  جنرل،  سکریٹری  ہیٹرم،  کے  ٹور  امور  خارجہ  کے  ریاستی   ناروے  میں  وزارت 

کی۔  جنابسکریٹری   مالقات  ریمسٹاد سے  تجار  ایرلنگ  دوران  کے  مالقاتوں  اکانومی، ان  بلیو  کاری،  سرمایہ  اور  ت 

دلچسپی کے   باہمی  گیا۔  کیا  خیال  تبادلہ  پر  تعاون  میں  تعلقات  عوام سے عوام کے  اور  ثقافتی  ریجن،  آرکٹک  توانائی، 

 عالقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔

 -پن بارتھ ایدے کے ساتھ، ہندوستاناگست کو، وزیر مملکت نے موسمیاتی اور ماحولیات کے وزیر جناب ایس  17۔  3

ناروے گرین انرجی کوآپریشن پر ایک پینل بحث میں حصہ لیا۔ وزیر مملکت نے اس بات چیت کے دوران موسمیاتی 

 کارروائی کے اہداف کو حاصل کرنے میں ہندوستان کی طرف سے کی گئی اہم پیش رفت کو اجاگر کیا۔

ک دیو جی )ناروے کا پہال گوردوارہ( کے دورے کے دوران سکھ برادری ۔ ریاستی وزیر نے گرودوارہ سری گرو نان 4

ممتاز   150نے ایک کمیونٹی تقریب میں متحرک ہندوستانی ڈائاسپورا کے تقریباً  انہوں  کے ارکان سے بات چیت کی۔  

شامل تھے۔ اس  اراکین کے ساتھ بھی بات چیت کی۔ شرکاء میں سائنسدان، آئی ٹی پروفیشنلز، تاجر، نوجوان اور طلباء  

 کے عالوہ وزیر مملکت نے یوگا پروگرام میں حصہ لیا اور تاریخی بوٹینیکل گارڈن میں ایک درخت لگایا۔

کو آئس لینڈ کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران وزیر مملکت نے خارجہ امور   2022اگست    20-19۔ وزیر مملکت نے  5

ی اور دو طرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ عالقائی اور عالمی  سے مالقات کتھورڈس کولبرن گیل فادوتور   کی وزیر محترمہ

امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں فریقوں نے ماہی گیری، جیوتھرمل توانائی، اختراع، تجارت اور سرمایہ کاری، سیاحت، 

ور کاروباری ثقافت اور عوام کے درمیان تبادلے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ وزیر مملکت نے آئس لینڈ کی ثقافت ا

امور کی وزیر محترمہ ِللجا الفریڈسڈوٹیر سے بھی مالقات کی اور یوگا، فلموں، موسیقی، پرفارمنگ آرٹس اور سیاحت 

برگیر ارمانسن سے بھی   جنابمیں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر مملکت نے آئس لینڈ کی پارلیمنٹ کے سپیکر 

 میان پارلیمانی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔اور دونوں ممالک کے در ،مالقات کی

آنکھوں کی جانچ کے شعبے میں ریٹنا  6 لیے پیش گوئی کرنے والی  ۔ ریاستی وزیر نے ذیابیطس کے مریضوں کے 

 رسک ایک مقامی ہیلتھ ٹیک کمپنی اور سنکارا نیتھرالیا کے درمیان ایک مفاہمت نامے پر دستخط ہوتے ہوئے دیکھا۔ 



" کے موضوع پر 75انڈیا@ -یونیورسٹی آف آئس لینڈ میں "بدلتی ہوئی دنیا میں ہندوستان کا کردار  ۔ ریاستی وزیر نے7

انہوں نے   خطاب کیا۔ اس موقع پر طلباء، اساتذہ، محققین اور رہائشی سفارت کاروں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ 

اس    بیسی کے احاطے میں ایک درخت کا پودا لگایا۔اور انڈین ایم میں بھی حصہ لیا،  یوگا تقریب، جنم اشٹمی کی تقریبات

نے ہارپا کنسرٹ ہال میں ایک ثقافتی تقریب میں بھی شرکت کی، جس میں بڑی تعداد میں ہندوستانی کمیونٹی کے افراد  

 تقریب میں ثقافت اور کاروباری امور کے وزیر نے شرکت کی۔  اس موجود تھے۔

اگست(، وزیر مملکت نے مالٹا کے صدر ڈاکٹر جارج ویال سے مالقات    23-21۔ مالٹا کے اپنے دورے کے دوران )8

وزیر برائے قومی ورثہ، آرٹس اور لوکل  کلیٹن بارٹولو، وزیر سیاحت اور جنابکی اور ڈاکٹر ایان بورگ وزیر خارجہ، 

سر  گورنمنٹ اور  تجارت  بالخصوص  تعلقات  طرفہ  دو  نے  اطراف  دونوں  کی۔  مالقات  سے  بونیکی  اوون  مایہ  ڈاکٹر 

ثقافت پر تفصیلی بات چیت کی۔ مالٹی فریق نے مالٹا میں  اور  فلموں، سیاحت  توانائی،  کاری، سمندری تعاون، شمسی 

ہندوستانی کمپنیوں کے تعاون کی تعریف کی، خاص طور پر دواسازی اور آئی سی ٹی کے شعبوں میں۔    112موجود  

فریقین نے باہمی دلچسپی کے  دونوں  نشاندہی کی گئی۔  مستقبل میں تعاون کے لیے صحت اور فن ٹیک کے شعبوں کی  

 عالقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔

۔ وزیر مملکت نے میڈیٹیرینین اکیڈمی آف ڈپلومیٹک اسٹڈیز کے ڈائریکٹر اور بورڈ ممبران کے ساتھ بھی بات چیت  9

فارن سروس کے ساتھ   انسٹی ٹیوٹ آف  اور دونوں ممالک کے  کی جس کا سشما سوراج  نامے کا معاہدہ ہے  مفاہمت 

 سفارتی اداروں کے درمیان تعاون کو بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔

۔ وزیر خارجہ کی دعوت پر، وزیر مملکت نے ڈنگلی فیسٹیول کے ساتھ ساتھ ایک کمیونٹی پروگرام میں بھی شرکت  10

نے یوگا ایونٹ میں بھی حصہ لیا اور    انہوںراکین کے ساتھ بات چیت کی۔  نے ہندوستانی ڈائاسپورا کے ا  انہوںکی جہاں 

 مالٹا کے بسکٹ ووڈ لینڈز میں ایک درخت کا پودا لگایا۔

 

 نئی دہلی 

 2022اگست،  24

 

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. 


