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ಆಗಸ್ಟ್ 24, 2022 
 
ವಿದ ೇಶಾಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸೃತಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ  (ಎಾಂಒಎಸ್ಟ) ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕಾಶ್ ಲ ೇಖಿ ಅವ್ರತ 16-
23 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ರವ್ರ ಗ  ನಾವ ೆ, ಐಸ್ಾ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಮಾಲಾ್ಗ  ಅಧಿಕೃತ್ ಭ ೇಟಿ ನೇಡಿದರತ. 
 
2. ನಾವ ೆಗ  ಭ ೇಟಿ ನೇಡಿದ ಸಮಯದಲ್ಲ್ (16-18 ಆಗಸ್ಟ್), ವಿದ ೇಶಾಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ಸಚಿವ  ಶ್ರೇಮತಿ ಅನಿಕ ನ್ 
ಹತಟ ಫ ಲ್ಡ,್ ವಿದ ೇಶಾಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ಸಚಿವ  ಅವ್ರನ್ತಿ ಭ ೇಟಿ ಮಾಡಿದರತ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ್ ಕಾಯೆದಶ್ೆ ಟ  ೇರ  
ಹಾಯಟ ರಮ್ ಮತ್ತು ನಾವ ೆಯ ವಿದ ೇಶಾಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ರಾಜ್ಯ ಕಾಯೆದಶ್ೆ ಶ್ರೇ ಎಲ್ಲೆಾಂಗ್ 
ರಿಮೆಸ್ಾ್ಡ್ ಅವ್ರನ್ತಿ ಭ ೇಟಿ ಮಾಡಿದರತ. ಈ ಸಭ ಗಳಲ್ಲ್ ವಾಯಪಾರ ಮತ್ತು ಹ ಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ ಸಹಕಾರ, ನೇಲ್ಲ ಆರ್ಥೆಕತ , 
ಇಾಂಧನ್, ಆರ್ಕ್್ೆಕ್ ಪ್ರದ ೇಶ, ಸ್ಾಾಂಸೃತಿಕ ಮತ್ತು ಎರಡತ ದ ೇಶಗಳ ಜ್ನ್ರ ನ್ಡತವಿನ್ ಸಾಂಬಾಂಧಗಳ ಕತರಿತ್ತ 
ಚಚಿೆಸಲಾಯಿತ್ತ. ಪ್ರಸಪರ ಹಿತಾಸರ್ಕ್ುಯ ಪಾರದ ೇಶ್ಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ ೆಯ  ಚಚಿೆಸಲಾಯಿತ್ತ. 
 
3. ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರಾಂದತ, ಹವಾಮಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸರ ಸಚಿವ್ರಾದ ಶ್ರೇ ಎಸ್ ಪನ್ ಬಾರ್ತೆ ಈಡ  ಅವ್ರ  ಾಂದಿಗ  ಭಾರತ್-
ನಾವ ೆ ಹಸಿರತ ಇಾಂಧನ್ ಸಹಕಾರದ ಕತರಿತ್ತ ಪಾಯನ ಲ್ಡ ಚರ್ ೆಯಲ್ಲ್ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ  ಭಾಗವ್ಹಿಸಿದರತ. ಈ ಸಾಂವಾದದ 
ಸಮಯದಲ್ಲ್ ಹವಾಮಾನ್ ರ್ಕ್ರಯೆಯ ಗತರಿಗಳನ್ತಿ ಸ್ಾಧಿಸತವ್ಲ್ಲ್ ಭಾರತ್ವ್ು ಸ್ಾಧಿಸಿದ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ತಿ ರಾಜ್ಯ 
ಸಚಿವ್ರತ ತಿಳಿಸಿದರತ. 
 
4. ಗತರತದಾವರ ಶ್ರೇ ಗತರತನಾನ್ಕ್ ದ ೇವ್ ಜಿ (ನಾವ ೆಯ ಮೊದಲ ಗತರತದಾವರ) ಭ ೇಟಿಯ ಸಾಂದರ್ೆದಲ್ಲ್ ರಾಜ್ಯ 
ಸಚಿವ್ರತ ಸಿಖ್ ಸಮತದಾಯದ ಸದಸಯರ  ಾಂದಿಗ  ಮಾತ್ತಕತ  ನ್ಡ ಸಿದರತ. ಅವ್ರತ ಸಮತದಾಯ 
ಕಾಯೆಕರಮವಾಂದರಲ್ಲ್ ಸತಮಾರತ 150 ರ್ಕ್ರಯಾತ್ಮಕ ವ್ಲಸಿಗ ಭಾರತಿೇಯ ಪ್ರಮತಖ ಸದಸಯರ  ಾಂದಿಗ  ಸಾಂವಾದ 
ನ್ಡ ಸಿದರತ. ಭಾಗವ್ಹಿಸಿದವ್ರಲ್ಲ್ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು, ಐಟಿ ವ್ೃತಿುಪ್ರರತ, ಉದಯಮಿಗಳು, ಯತವ್ಕರತ ಮತ್ತು ವಿದಾಯರ್ಥೆಗಳು 
ಇದದರತ. ಇದರ  ಾಂದಿಗ  ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ್ರತ ಯೇಗ ಕಾಯೆಕರಮದಲ್ಲ್ ಪಾಲ  ಾೆಂಡತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಸ್  ಯೇದಾಯನ್ದಲ್ಲ್ ಗಿಡ 
ನ ಟ್್ರತ. 
 
5. ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ್ರತ 19-20 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ರಾಂದತ ಐಸ್ಾ್ಯಾಂಡ ೆ ಭ ೇಟಿ ನೇಡಿದರತ. ಭ ೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲ್, ವಿದ ೇಶಾಾಂಗ 
ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ಸಚಿವ್ ಶ್ರೇಮತಿ ಥ  ೇಡಿೆಸ್ಟ ಕ  ೇಲತರುನ್ ಗಿಲಾಾಡ  ೇಟಿ್ರ್ ಅವ್ರನ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ್ರತ ಭ ೇಟಿ 



ಮಾಡಿದರತ ಮತ್ತು ದಿವಪ್ಕ್ಷೇಯ ಸಾಂಬಾಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರದ ೇಶ್ಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ ೆ 
ಅಭಿಪಾರಯಗಳನ್ತಿ ವಿನಮಯ ಮಾಡಿಕ  ಾಂಡರತ. ಮಿೇನ್ತಗಾರಿಕ , ರ್ ಶಾಖದ ಶರ್ಕ್ು, ನಾವಿೇನ್ಯತ , ವಾಯಪಾರ ಮತ್ತು 
ಹ ಡಿಕ , ಪ್ರವಾಸ್  ೇದಯಮ, ಸಾಂಸೃತಿ ಮತ್ತು ಎರಡತ ದ ೇಶ ಜ್ನ್ರ ನ್ಡತವ  ವಿನಮಯವ್ನ್ತಿ ಹ ಚಿಿಸತವ್ಲ್ಲ್ 
ಸಹಕಾರವ್ನ್ತಿ ಹ ಚಿಿಸಲತ ಎರಡ  ಕಡ ಯವ್ರತ ಒಪ್ಪಪಕ  ಾಂಡರತ. ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ  ಐಸ್ಟ ಲಾಯಾಂಡ್ ನ್ ಸಾಂಸೃತಿ ಮತ್ತು 
ವ್ಯವ್ಹಾರ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ಸಚಿವ್ರಾದ ಶ್ರೇಮತಿ ಲ್ಲಲಾಾ ಆಲ ಾುಡ್ ಸ್ಾ್ಟಿ್ರ್ ಅವ್ರನ್ತಿ ಭ ೇಟಿ ಮಾಡಿದರತ ಮತ್ತು ಯೇಗ, 
ಚಲನ್ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಾಂಗಿೇತ್, ಪ್ರದಶೆನ್ ಕಲ ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸ್  ೇದಯಮದಲ್ಲ್ ಸಹಕಾರವ್ನ್ತಿ ಹ ಚಿಿಸತವ್ ಕತರಿತ್ತ 
ಚಚಿೆಸಿದರತ. ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ  ಐಸ್ಾ್ಯಾಂಡ್ ಸಾಂಸತಿುನ್ ಸಿಪೇಕರ್ ಶ್ರೇ ಬಿಗಿೆರ್ ಅಮಾೆನ್ಸನ್ ಅವ್ರನ್ತಿ ಭ ೇಟಿ ಮಾಡಿದರತ 
ಮತ್ತು ಎರಡತ ದ ೇಶಗಳ ನ್ಡತವಿನ್ ಸಾಂಸದಿೇಯ ಸಹಕಾರದ ಬಗ ೆ ಚಚಿೆಸಿದರತ. 
 
6. ಮಧತಮೆೇಹಿಗಳಿಗ  ಮತನ ಿಚಿರಿಕ ಯ ಕಣ್ಣಿನ್ ತ್ಪಾಸಣ ಯ ಕ್ ೇತ್ರದಲ್ಲ್ ಸಥಳಿೇಯ ಹ ಲ್ಡು ಟ ಕ್ ಕಾಂಪ್ನಯಾದ 
ರ ಟಿನಾರಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಶಾಂಕರ ನ ೇತಾರಲಯ ನ್ಡತವಿನ್ ತಿಳುವ್ಳಿಕಾ ಒಪ್ಪಾಂದಕ ್ ಸಹಿ ಹಾಕತವ್ುದನ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ್ರತ 
ಸ್ಾಕ್ಷಯಾದರತ. 
 
7.  ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ್ರತ "ಬದಲಾಗತತಿುರತವ್ ಜ್ಗತಿುನ್ಲ್ಲ್ ಭಾರತ್ದ ಪಾತ್ರ @75" ವಿಷಯದ ಕತರಿತ್ತ ಐಸ್ಾ್ಯಾಂಡ್ 
ವಿಶವವಿದಾಯಲಯದಲ್ಲ್ ಮಾತ್ನಾಡಿದರತ. ಈ ಸಾಂದರ್ೆದಲ್ಲ್ ಹ ಚಿಿನ್ ಸಾಂಖ್ ಯಯಲ್ಲ್ ವಿದಾಯರ್ಥೆಗಳು, ಅಧಾಯಪ್ಕರತ, 
ಸಾಂಶ  ೇಧಕರತ ಮತ್ತು ನವಾಸಿ ರಾಜ್ತಾಾಂತಿರಕರತ ಉಪ್ಸಿಥತ್ರಿದದರತ. ಯೇಗ ಕಾಯೆಕರಮ, ಜ್ನಾಮಷ್ಮಿ 
ಆಚರಣ ಯಲ ್ ಭಾಗವ್ಹಿಸಿದದರತ ಮತ್ತು ಭಾರತಿೇಯ ರಾಯಭಾರಿ ಕರ್ ೇರಿ ಆವ್ರಣದಲ್ಲ್ ಗಿಡ ನ ಟ್್ರತ. ಅವ್ರತ ಹಪಾೆ 
ಕನ್ಸಟೆ ಹಾಲ್ಡ ನ್ಲ್ಲ ್ನ್ಡ ದ ಸ್ಾಾಂಸೃತಿಕ ಕಾಯೆಕರಮವಾಂದರಲ್ಲ್ ಭಾಗವ್ಹಿಸಿದದರತ, ಅಲ್ಲ್ ಹ ಚಿಿನ್ ಸಾಂಖ್ ಯಯ 
ಭಾರತಿೇಯ ಸಮತದಾಯದ ಸದಸಯರತ ಉಪ್ಸಿಥತ್ರಿದದರತ. ಸಮಾರಾಂರ್ದಲ್ಲ ್ಸಾಂಸೃತಿ ಮತ್ತು ವಾಯಪಾರ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ 
ಸಚಿವ್ರತ ಉಪ್ಸಿಥತ್ರಿದದರತ. 
 
8.  ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ  ಮಾಲಾ್ಗ  ಭ ೇಟಿ ನೇಡಿದ ಸಾಂದರ್ೆದಲ್ಲ್ (21-23 ಆಗಸ್ಟ್), ಮಾಲಾ್ದ ಅಧಯಕ್ಷ ಜಾರ್ಜೆ ವ ಲಾ್ 
ಅವ್ರನ್ತಿ ಭ ೇಟಿ ಮಾಡಿದರತ ಮತ್ತು ಡಾ. ಇಯಾನ್ ಬ  ೇಗ್ೆ ವಿದ ೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವ್, ಶ್ರೇ ಕ ್ೇಟ್ನ್ ಬಾಟ  ೆಲ  , 
ಪ್ರವಾಸ್  ೇದಯಮ ಸಚಿವ್ ಮತ್ತು ಡಾ. ಓವ್ನ್ ಬ  ನಿಸಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಪ್ರಾಂಪ್ರ , ಕಲ  ಮತ್ತು ಸಥಳಿೇಯ ಸಕಾೆರದ 
ಸಚಿವ್ರನ್ತಿ ಸಹ ಭ ೇಟಿಯಾದರತ. ದಿವಪ್ಕ್ಷೇಯ ಸಾಂಬಾಂಧಗಳು, ವಿಶ ೇಷವಾಗಿ ವಾಯಪಾರ ಮತ್ತು ಹ ಡಿಕ , ಕಡಲ 
ಸಹಕಾರ, ಸ್ೌರಶರ್ಕ್ು, ಚಲನ್ಚಿತ್ರಗಳು, ಪ್ರವಾಸ್  ೇದಯಮ ಮತ್ತು ಸಾಂಸೃತಿಯ ಕತರಿತ್ತ ಎರಡ  ಕಡ ಯವ್ರತ 
ವಿವ್ರವಾದ ಚರ್ ೆಗಳನ್ತಿ ನ್ಡ ಸಿದರತ. ಮಾಲಾ್ದಲ್ಲ್ರತವ್ 112 ಭಾರತಿೇಯ ಕಾಂಪ್ನಗಳ ಕ  ಡತಗ ಯನ್ತಿ ಮಾಲ್ಲ್ೇಸ್ಟ 
ತ್ಾಂಡವ್ು ಶಾಘ್ಿಸಿದ , ಮತಖಯವಾಗಿ ಔಷಧಿೇಯ ಮತ್ತು ಐಸಿಟಿ ವ್ಲಯಗಳಲ್ಲ್.  ಆರ  ೇಗಯ ಮತ್ತು ಫಿನ್ ಟ ಕ್ ಕ್ ೇತ್ರಗಳನ್ತಿ 
ರ್ವಿಷಯದ ಸಹಕಾರದ ಕ್ ೇತ್ರಗಳಾಗಿ ಗತರತತಿಸಲಾಗಿದ . ಎರಡ  ಕಡ ಯವ್ರತ ಪ್ರಸಪರ ಹಿತಾಸರ್ಕ್ುಯ ಪಾರದ ೇಶ್ಕ ಮತ್ತು 
ಜಾಗತಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ ೆ ಅಭಿಪಾರಯಗಳನ್ತಿ ವಿನಮಯ ಮಾಡಿಕ  ಾಂಡರತ. 
 
9. ಸತಷ್ಾಮ ಸವರಾರ್ಜ ಇನ್ ಸಿ್ಟ್ ಯಟ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಸವಿೇೆಸ್ಟ ನ  ಾಂದಿಗ  ಎಾಂಒಯತ ಹ  ಾಂದಿರತವ್ ಮೆಡಿಟ್ರ ೇನಯನ್ 
ಅಕಾಡ ಮಿ ಆಫ್ ಡಿಪ್್ೇಮಾಯಟಿಕ್ ಸ್ಡಿೇಸ್ಟ ನ್ ನದ ೇೆಶಕರತ ಮತ್ತು ಮಾಂಡಳಿಯ ಸದಸಯರ  ಾಂದಿಗ  ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ  
ಸಾಂವಾದ ನ್ಡ ಸಿದರತ ಮತ್ತು ಉರ್ಯ ದ ೇಶಗಳ ರಾಜ್ತಾಾಂತಿರಕ ಸಾಂಸ್ ಥಗಳ ನ್ಡತವಿನ್ ಸಹಕಾರವ್ನ್ತಿ ಹ ಚಿಿಸತವ್ 



ಮಾಗೆಗಳನ್ತಿ ಚಚಿೆಸಿದರತ. 
 
10. ವಿದ ೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವ್ರ ಆಹಾವನ್ದ ಮೆೇರ ಗ , ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ  ಅವ್ರತ ಡಿಾಂಗಿ್ ಉತ್ಸವ್ ಮತ್ತು ಸಮತದಾಯ 
ಕಾಯೆಕರಮದಲ್ಲ್ ಭಾಗವ್ಹಿಸಿದರತ, ಅಲ್ಲ್ ಅವ್ರತ ವ್ಲಸಿಗ ಭಾರತಿೇಯ ಸದಸಯರ  ಾಂದಿಗ  ಸಾಂವಾದ ನ್ಡ ಸಿದರತ.  
ಯೇಗ ಕಾಯೆಕರಮದಲ್ಲ್ ಪಾಲ  ೆಾಂಡತ ಮತ್ತು ಮಾಲಾ್ದ ಬಸ್ ್ಟ ಅರಣಯ ಪ್ರದ ೇಶದಲ್ಲ್ ಸಸಿ ನ ಟ್್ರತ. 

 

 

ನವ್ ದ ಹಲಿ 

ಆಗಸಾ 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. 

 


