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வெளிெிெகார மற்றும் கலாச்சார இராஜாங்க 
அமமச்சர் ஸ்ரீமதியின் ெருமக. மீனகாஷி லலகி 
முதல் நார்லெ, ஐஸ்லாந்து மற்றும் மால்டா 
(ஆகஸ்ட் 16-23, 2022) 

ஆகஸ்ட் 24, 2022 
 

 

ஸ்ரீமதி. மீனாகாஷி லலகி, வெளியுறவு மற்றும் கலாச்சாரத் துமற இமை 
அமமச்சர் (MoS) 16-23 ஆகஸ்ட் 2022 ெமர நார்லெ, ஐஸ்லாந்து மற்றும் 
மால்டா ஆகிய நாடுகளுக்குச் வசன்றார். 
 

2. தனது லநார்லெ பயைத்தின் லபாது (ஆகஸ்ட் 16-18), வெளியுறவு 
அமமச்சர் திருமதி அன்னிக்வகன் ஹுட்ஃவபல்ட்மட சந்தித்து, வபாதுச் 
வசயலாளர் திரு. லடாலர ஹாட்வரம் மற்றும் வெளியுறவு அமமச்சகத்தின் 
மாநிலச் வசயலாளர் திரு. எர்லிங் ரிவமஸ்டாட் ஆகிலயாமரச் சந்தித்தார். 
நார்லெயின். இந்த சந்திப்பின் லபாது, ெர்த்தகம் மற்றும் முதலீடு, நீல 
வபாருளாதாரம், எரிசக்தி, ஆர்க்டிக் பகுதி, கலாச்சாரம் மற்றும் மக்களுடனான 
உறவுகள் ஆகியெற்றில் ஒத்துமைப்பு குறித்து ெிொதிக்கப்பட்டது. பரஸ்பர 
ஆர்ெமுள்ள பிராந்திய மற்றும் உலகளாெிய பிரச்சிமனகள் குறித்தும் 
ெிொதிக்கப்பட்டது. 
 

3. ஆகஸ்ட் 17 அன்று, காலநிமல மற்றும் சுற்றுச்சூைல் அமமச்சர் திரு. 
எஸ்பன் பார்த் ஈலடவுடன் இமைந்து, இந்தியா-நார்லெ பசுமம ஆற்றல் 
ஒத்துமைப்பு குறித்த குழு ெிொதத்தில் MoS பங்லகற்றார். இந்த 
உமரயாடலின் லபாது, காலநிமல நடெடிக்மக இலக்குகமள அமடெதில் 
இந்தியா அமடந்துள்ள குறிப்பிடத்தக்க முன்லனற்றத்மத MoS 

எடுத்துமரத்தார். 
 

4. குருத்ொரா ஸ்ரீ குருநானக் லதவ் ஜிக்கு (லநார்லெயின் முதல் குருத்ொரா) 
ெிஜயத்தின் லபாது சீக்கிய சமூகத்தின் உறுப்பினர்களுடன் MoS 

உமரயாடினார். அெர் ஒரு சமூக நிகழ்ெில் துடிப்பான இந்திய 



புலம்வபயர்ந்லதாமரச் லசர்ந்த சுமார் 150 முக்கிய உறுப்பினர்களுடன் 
உமரயாடினார். பங்லகற்பாளர்களில் ெிஞ்ஞானிகள், தகெல் வதாைில்நுட்ப 
ெல்லுநர்கள், ெைிகர்கள், இமளஞர்கள் மற்றும் மாைெர்கள் இருந்தனர். 
லமலும், MoS லயாகா நிகழ்ச்சியில் பங்லகற்று ெரலாற்று தாெரெியல் 
பூங்காெில் ஒரு மரத்மத நட்டார். 
 

5. MoS 19-20 ஆகஸ்ட் 2022 அன்று ஐஸ்லாந்திற்கு ெிஜயம் வசய்தார். இந்த 
பயைத்தின் லபாது, MoS வெளியுறவு அமமச்சர் திருமதி Thordis Kolbrun 

Gylfadottir ஐ சந்தித்து இருதரப்பு உறவுகள் மற்றும் பிராந்திய மற்றும் 
உலகளாெிய பிரச்சிமனகள் குறித்து கருத்துக்கமள பரிமாறிக்வகாண்டார். 
மீன்ெளம், புெிவெப்ப ஆற்றல், புத்தாக்கம், ெர்த்தகம் மற்றும் முதலீடு, 

சுற்றுலா, கலாச்சாரம் மற்றும் மக்களிமடலய பரிமாற்றத்மத அதிகரிப்பதில் 
ஒத்துமைப்மப லமம்படுத்த இரு தரப்பினரும் ஒப்புக்வகாண்டனர். MoS 

ஐஸ்லாந்தின் கலாச்சாரம் மற்றும் ெைிக ெிெகார அமமச்சர் திருமதி 
லில்ஜா ஆல்ஃப்வரட்ஸ்லடாட்டிமரயும் சந்தித்து லயாகா, திமரப்படங்கள், 

இமச, கமலநிகழ்ச்சிகள் மற்றும் சுற்றுலாத்துமறயில் ஒத்துமைப்மப 
அதிகரிப்பது குறித்து ெிொதித்தார். MoS ஐஸ்லாந்து பாராளுமன்றத்தின் 
சபாநாயகர் திரு. பிர்கிர் அர்மன்சன்ஸமனயும் சந்தித்து இரு நாடுகளுக்கும் 
இமடயிலான பாராளுமன்ற ஒத்துமைப்பு குறித்து ெிொதித்தார். 
6. நீரிைிவு லநாயாளிகளுக்கான முன்கைிப்பு கண் பரிலசாதமன துமறயில் 
உள்ளூர் வஹல்த்வடக் நிறுெனமான வரட்டினா ரிஸ்க் மற்றும் சங்கர 
லநத்ராலயா இமடலய புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் மகவயழுத்திட்டமத MoS 

கண்டது. 
 

7. MoS ஐஸ்லாந்து பல்கமலக்கைகத்தில் "மாறும் உலகில் இந்தியாெின் 
பங்கு - இந்தியா@75" என்ற தமலப்பில் உமரயாற்றினார். இந்நிகழ்ச்சியில் 
ஏராளமான மாைெர்கள், ஆசிரியர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் 
குடியுரிமம தூதர்கள் கலந்து வகாண்டனர். அெர் லயாகா நிகழ்ொன 
ஜன்மாஷ்டமி வகாண்டாட்டங்களிலும் பங்லகற்றார். மற்றும் இந்திய தூதரக 
ெளாகத்தில் மரக்கன்றுகமள நட்டார். ஹர்பா கச்லசரி அரங்கில் நடந்த 
கலாச்சார நிகழ்ெிலும் அெர் கலந்து வகாண்டார், அங்கு ஏராளமான 
இந்திய சமூக உறுப்பினர்கள் கலந்து வகாண்டனர். இந்நிகழ்ெில் கலாசார 
மற்றும் ெர்த்தக ெிெகார அமமச்சர். 
 

 

 

8. மால்டாெிற்கு (ஆகஸ்ட் 21-23) தனது ெிஜயத்தின் லபாது, MoS 

மால்டாெின் ஜனாதிபதி டாக்டர் ஜார்ஜ் வெல்லாமெச் சந்தித்து, டாக்டர் 



இயன் லபார்க் வெளியுறவு அமமச்சர், திரு. கிலளட்டன் பார்லடாலலா, 

சுற்றுலா அமமச்சர் மற்றும் டாக்டர். ஓென் வபான்னிசி, லதசிய பாரம்பரிய 
அமமச்சர் ஆகிலயாமரச் சந்தித்தார். , கமல மற்றும் உள்ளாட்சி. இருதரப்பு 
உறவுகள், குறிப்பாக ெர்த்தகம் குறித்து இரு தரப்பும் ெிரிொக 
ெிொதித்தன. மால்டாெில் உள்ள 112 இந்திய நிறுெனங்களின் 
பங்களிப்மப, முக்கியமாக மருந்துகள் மற்றும் ஐசிடி துமறகளில் மால்டா 
தரப்பு பாராட்டியது. எதிர்கால ஒத்துமைப்புக்கான பகுதிகளாக சுகாதாரம் 
மற்றும் ஃபின்வடக் துமறகள் அமடயாளம் காைப்பட்டன. இருதரப்பும் 
பரஸ்பர நலன் சார்ந்த பிராந்திய மற்றும் உலகளாெிய பிரச்சிமனகள் 
குறித்தும் கருத்துகமள பரிமாறிக் வகாண்டனர். 
 

9. சுஷ்மா ஸ்ெராஜ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஃபாரீன் சர்ெஸீுடன் 
புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் வசய்துள்ள மத்திய தமரக்கடல் தூதரக 
ஆய்வுகளின் இயக்குநர் மற்றும் குழு உறுப்பினர்களுடன் MoS 

உமரயாடினார் மற்றும் இரு நாடுகளின் இராஜதந்திர 
நிறுெனங்களுக்கிமடயில் ஒத்துமைப்மப லமம்படுத்துெதற்கான ெைிகள் 
குறித்து ெிொதித்தார். 
 

10. வெளியுறவு அமமச்சரின் அமைப்பின் லபரில், MoS டிங்கிலி ெிைாெில் 
பங்லகற்றார், அலத லபால் ஒரு சமூக நிகழ்ெிலும் அெர் புலம்வபயர்ந்த 
இந்திய உறுப்பினர்களுடன் உமரயாடினார். அெர் லயாகா நிகழ்ச்சியில் 
பங்லகற்று மால்டாெில் உள்ள பஸ்வகட் உட்லலண்ட்ஸில் மரக்கன்றுகமள 
நட்டார். 
 

நியூ டெல்லி  

ஆகஸ்ட்  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. 

 


