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વિદેશી બાબતો અને સસં્કૃવતના ંરાજ્ય કક્ષાના ંમતં્રી શ્રીમવત મીનાક્ષી 
લેખીની નોિે, આઇસલેન્ડ અને માલ્ટાની મલુાકાત (16-23 ઓગસ્ટ, 
2022) 
24 ઓગસ્ટ, 2022 
 

વિદેશી બાબતો અન ેસસં્કૃવતના ંરાજ્ય કક્ષાના ંમતં્રી શ્રીમવત મીનાક્ષી લેખી દ્વારા 16-23 ઓગસ્ટ 
2022 ના ંરોજ નોિે, આઇસલેન્ડ અને માલ્ટાની મલુાકાત લેિામા ંઆિી હતી. 
 

2. તેણીની 16-18 ઓગસ્ટની નોિેની મલુાકાત દરવમયાન, રાજ્ય કક્ષાના ંમતં્રી નોિેના ંવિદેશ મતં્રી 
શ્રીમવત એવિકેન હુઇટફેલ્્ટને મળ્યા હતા અન ેનોિેના ંવિદેશ મતં્રાલયના ંમહા સચિિ શ્રીમાન ટોરે 
હાટ્ટરેમ તેમજ રાજ્ય સચિિ શ્રીમાન અચલિંગ રરમેસ્ટાડને મળ્યા હતા. આ મીરટિંગો દરવમયાન, 
વ્યાપાર અને રોકાણ, બ્લ ૂઇકોનોમી, ઊર્જા, આકારટક પ્ાતં, સાસં્કૃવતક અને લોકોના ંપરસ્પરના ં
જોડાણોમા ંસહકારની િિાા કરિામા ંઆિી હતી. પારસ્પરરક રહતના ંપ્ાવંતય અને િૈવિક મદુ્દાઓની 
પણ િિાા કરિામા ંઆિી હતી. 
 

3. 17 ઓગસ્ટના ંરોજ, રાજ્ય કક્ષાના ંમતં્રીએ આબોહિા અને પયાાિરણના ંમતં્રી શ્રીમાન એસ્પેન 
બાર્ા ઇઆઇડે સાર્ ેઇન્ન્ડયા-નોિ ેગ્રીન એનજી કોઓપરેશન પરની પેનલ િિાામા ંભાગ લીધો હતો. 
રાજ્ય કક્ષાના ંમતં્રીએ આ સિંાદ દરવમયાન આબોહિાની કામગીરીના ંલક્ષયાકંો હાસંલ કરિામા ં
ભારત દ્વારા કરિામા ંઆિેલી પ્ગવતની અગત્યતા પર ભાર મકૂ્યો હતો. 
 

4. ગરુુદ્વારા શ્રી ગરુુ નાનક દેિ જી (નોિેમા ંપ્ર્મ ગરુુદ્વારા) ની તેણીની મલુાકાત દરવમયાન રાજ્ય 
કક્ષાના ંમતં્રીએ વસખ સમદુાયના ંલોકો સારે્ િાતાાલાપ કયો હતો. તેણીએ કમ્યવુનટી ઇિેન્ટમા ં
િાઇબ્રન્ટ ભારતીય સમદુાયના ંઆશરે 150 પ્વતન્ઠિત સભ્યો સાર્ે પણ િાતાાલાપ કયો હતો. 
સહભાગીઓમા ંિૈજ્ઞાવનકો, આઇટી વ્યાિસાવયકો, વ્યાપારીઓ, યિુાઓ અને વિદ્યાર્ીઓનો સમાિેશ 
ર્તો હતો. આ ઉપરાતં, રાજ્ય કક્ષાના ંમતં્રીએ યોગની ઇિેન્ટમા ંભાગ લીધો હતો અને ઐવતહાવસક 
બોટાવનકલ ગાડાનમા ંવકૃ્ષારોપણ પણ કયુું હત ુ.ં 
 

 



5. રાજ્ય કક્ષાના ંમતં્રીએ 19-20 ઓગસ્ટ 2022 ના ંરોજ આઇસલેન્ડની મલુાકાત લીધી હતી. આ 
મલુાકાત દરવમયાન, રાજ્ય કક્ષાના ંમતં્રી આઇસલેન્ડના ંવિદેશ મતં્રી શ્રીમવત ર્ોરડિસ કોલબ્રનુ 
ગાયલફાડોટ્ટટ્ટરને મળ્યા હતા અને દ્વદ્વપક્ષીય સબંધંો તેમજ પ્ાવંતય અને િૈવિક મદુ્દાઓ પર 
દ્રન્ઠટકોણોનુ ંઆદાન-પ્દાન કયુું હત ુ.ં બિે પક્ષો મત્યોદ્યોગ, જૈિઉઠમા ઊર્જા, નિીનીકરણ, વ્યાપાર 
અને રોકાણ, પ્િાસન, સસં્કૃવતમા ંસહકાર િધારિા અને લોકોના ંપરસ્પરના ંઆદાન-પ્દાનો 
િધારિા સમંત ર્યા હતા. રાજ્ય કક્ષાના ંમતં્રી આઇસલેન્ડના ંસાસં્કૃવતક અને વ્યાપારી બાબતોના ં
મતં્રી શ્રીમવત ચલલ્ર્જ આલ્રે્સડોટ્ટટ્ટરને પણ મળ્યા હતા અને યોગ, િલચિત્રો, સગંીત, પરફોવમિંગ 
આર્ટાસ અને પ્િાસનમા ંસહકાર િધારિા પર િિાા કરી હતી. રાજ્ય કક્ષાના ંમતં્રીએ આઇસલેન્ડની 
સસંદના ંસ્પીકર શ્રીમાન ચબચગિર આમેન્સનની પણ મલુાકાત લીધી હતી અને બિે દેશો િચ્િે 
સસંદીય સહકારની િિાા કરી હતી. 
 

6. રાજ્ય કક્ષાના ંમતં્રી સ્ર્ાવનક હલે્ર્ટેક કંપની રેરટનારરસ્ક અને સકંરા નેત્રાલય િચ્િે ડાયાબેરટક્સ 
માટે પ્ેરડન્ક્ટિ આંખના ંસ્રીવનિંગના ંક્ષેત્રમા ંએમઓય ૂપર હસ્તાક્ષર કરિાના ંસાક્ષી બન્યા હતા. 
 

7. રાજ્ય કક્ષાના ંમતં્રીએ "બદલતા વિિમા ંભારતની ભવૂમકા – ભારત@75” વિ।ય પર યવુનિવસિટી 
ઑફ આઇસલેન્ડ ખાતે સબંોધન કયુું હત ુ.ં વિશાળ સખં્યામા ંવિદ્યાર્ી, અધ્યાપકો, સશંોધકો અને 
વનિાસી રાજદ્વારીઓ આ પ્સગંે હાજર રહ્યા હતા. તેણીએ યોગ ઇિેન્ટ, જન્માઠટમીની ઉજિણીઓમા ં
પણ ભાગ લીધો હતો અને ભારતીય દૂતાિાસના ંપરીસરમા ંવકૃ્ષના ંછોડની રોપણી કરી હતી. 
તેણીએ હોપાા કોન્સટા હોલમા ંસાસ્કૃવતક ઇિેન્ટમા ંપણ હાજરી આપી હતી જ્યા ંવિશાળ સખં્યામા ં
ભારતીય સમદુાયના ંસભ્યો હાજર રહ્યા હતા. આ ઇિેન્ટમા ંસાસં્કૃવતક અને વ્યાપારી બાબતોના ં
મતં્રીએ આવશિાાદ આપ્યા હતા. 
 

8. તેણીની 21-23 ઓગસ્ટના ંરોજની માલ્ટાની મલુાકાત દરવમયાન, રાજ્ય કક્ષાના ંમતં્રી માલ્ટાના ં
રાઠરપવત ડૉ. જ્યોર્જ િેલાને મળ્યા હતા અને વિદેશ મતં્રી ડૉ, ઇયાન બોર્જ, પ્િાસન મતં્રી શ્રીમાન 
ક્લેયટોન બાટોલો અને રાન્ઠરય િારસો, કલા અને સ્ર્ાવનક સરકારના ંમતં્રી ડૉ. ઓિેન બોવનકીને 
પણ મળ્યા હતા. બિે પક્ષોએ દ્વદ્વપક્ષીય સબંઝંો પર અને ખાસ કરીને વ્યાપાર અને રોકાણ, 
મેરરટાઇમ સહકાર, સૌર ઊર્જા, િલચિત્રો, પ્િાસન અને સસં્કૃવત પર વિગતિાર િિાાઓ કરી હતી. 
માલ્ટાના ંપક્ષ દ્વારા માલ્ટામા ંમખુ્યત્િે ફામાાસ્યરુટકલ્સ અને આઇસીટી કે્ષત્રોમા ંહાજર 112 ભારતીય 
કંપનીઓના ંયોગદાનની પ્શસંા કરી હતી. આરોગ્ય અને રફનટેક ક્ષેત્રોની ભાવિ સહકાર માટેના ંક્ષેત્રો 
તરીકે ઓળખ કરિામા ંઆિી હતી. બિે પક્ષોએ પારસ્પરરક રહતના ંપ્ાવંતય અને િૈવિક મદુ્દાઓ પર 
દ્રન્ઠટકોણોની પણ આપ-લે કરી હતી. 
 



 

9. રાજ્ય કક્ષાના ંમતં્રીએ મેરડટેરેનીયન એકેડેમી ઑફ રડપ્લોમેરટક સ્ટડીઝના ંવનદેશક અને બોડાના ં
સભ્યો સારે્ સિંાદ પણ કયો હતો જે સઠુમા સ્િરાજ ઇન્સન્સ્ટટયટુ ઑફ ફોરેન સવિિસ સારે્ એમઓય ૂ
ધરાિે છે અને બિે દેશોના ંરાજદ્વારી સસં્ર્ાનો િચ્િે સહકાર િધારિાના ંમાગો પર િિાા કરી હતી. 
 

10. માલ્ટાના ંવિદેશ મતં્રીના ંઆમતં્રણ પર રાજ્ય કક્ષાના ંમતં્રીએ રડિંગલી ફેન્સ્ટિલમા ંતેમજ 
કમ્યવુનટી ઇિેન્ટમા ંભાગ લીધો હતો જ્યા ંતેણીએ ભારતીય સમદુાયના ંસભ્યો સારે્ સિંાદ કયો 
હતો. તેણીએ યોગ ઇિેન્ટમા ંપણ ભાગ લીધો હતો અને માલ્ટામા ંબસુકેટ વડૂલેન્્સમા ંવકૃ્ષના ં
રોપાની રોપણી કરી હતી. 
 

નિી દદલ્હી 
24 ઓગસ્ટ, 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. 

 


