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విదేశీ వ్యవహారాలు, సాాంస్కృతిక శాఖ సహాయ 

మాంత్రి శ్రీమతి మీనాక్షి లేఖి నార్వే, 
ఐస్ లాాండ్ ఇాంకా మాల్టా పర్యటన (ఆగస్ట్ 16-
23, 2022) 
ఆగస్ట్ 24, 2022 
 

1. విదేశీ వ్యవహారాలు మరియు సాాంస్కృతిక శాఖ సహాయ మాంత్రి (ఎాంఓఎస్) 
శ్రీమతి మీనాక్షి లేఖి, 2022 ఆగస్ట్ 16-23 తేదీల్లో నార్వే, ఐస్ లాాండ్ 

మరియు మాల్టాలో పర్యటిాంచారు. 
 
2. నార్వేలో తన పర్యటన (ఆగస్ట్ 16-18) సాందర్భాంగా, నార్వే విదేశీ 

వ్యవహారాల మాంత్రి Ms. అనికెన్ హ్యూట్ ఫెల్డ్ ను ఎాంఓఎస్ 

కలుసుకున్నారు అలాగే సెక్రటరీ జనరల్ శ్రీ టోర్ హట్రేమ్ తో పాటు 

నార్వే విదేశీ వ్యవహారాల మాంత్రిత్వ శాఖలోని స్టేట్ సెక్రటరీ శ్రీ 

ఎర్లిాంగ్ రిమెస్టాడ్ తో భేటీ అయ్యారు. ఈ సమావేశాల సాందర్భాంగా, 
వాణిజ్యాం మరియు పెట్టుబడులు, బ్లూ ఎకానమీ, ఇాంధనాం, ఆర్కిటిక్ 

ప్రాాంతాం, సాాంస్కృతిక మరియు ప్రజా సాంబాంధాల గురిాంచి చర్చిాంచారు. పరస్పర 

ఆసక్తిగల ప్రాాంతీయ మరియు ప్రపాంచ అాంశాలపై కూడా చర్చలు జరిగాయి. 
 
3. ఆగస్ట్ 17న నార్వే వాతావరణ మరియు పర్యావరణ శాఖ మాంత్రి శ్రీ 

ఎస్పెన్ బార్త్ ఈడేతో కలిసి ఎాంఓఎస్ భారత్-నార్వే పర్యావరణానుకూల 

ఇాంధన (గ్రీన్ ఎనర్జీ) సహకారాంపై ప్యానల్ చర్చలో పాల్గొన్నారు. 
వాతావరణ చర్యల (క్లైమేట్ యాక్షన్) లక్ష్యాలను సాధిాంచడాంలో 

భారత్ సాధిాంచిన గణనీయమైన పురోగతిని ఈ సాంభాషణ సాందర్భాంగా ఎాంఓఎస్ 

హైలైట్ చేశారు. 



 
4. శ్రీ గురునాయక్ దేవ్ జీ గురుద్వారా (నార్వేలో మొట్టమొదటి 

గురుద్వారా) సాందర్శన సమయాంలో ఎాంఓఎస్ అక్కడి సిక్కు కమ్యూనిటీ 

సభ్యులతో సాంభాషిాంచారు. కమ్యూనిటీ కార్యక్రమాంలో దాదాపు 150 మాంది 

శక్తివాంతమైన ప్రవాస భారతీయ సభ్యులతో కూడా ఆమె సాంభాషిాంచారు. 
ఇాందులో పాల్గొన్నవారిలో శాస్త్రవేత్తలు, ఐటీ నిపుణులు, 
వ్యాపారవేత్తలు, యువత మరియు విద్యార్థులు కూడా ఉన్నారు. 
అాంతేగాకుాండా, ఎాంఓఎస్ యోగా కార్యక్రమాంలో పాల్గొనడాంతో పాటు 

చారిత్రక బొటానికల్ గార్డెన్స్ లో ఒక మొక్కను నాటారు. 
 
5. 2022 ఆగస్ట్ 19-20 తేదీల్లో ఎాంఓఎస్ ఐస్ లాాండ్ లో పర్యటిాంచారు. ఈ 

పర్యటన సాందర్భాంగా, ఐస్ లాాండ్ విదేశీ వ్యవహారాల మాంత్రి Ms. 
థోర్డిస్ కోల్ బ్రూన్ గిల్ఫాడోటిర్ తో ఎాంఓఎస్ సమావేశమయ్యారు. 
ద్వైపాక్షిక సాంబాంధాలతో పాటు ప్రాాంతీయ మరియు ప్రపాంచ అాంశాలపై వారు 

తమ అభిప్రాయాలను పాంచుకున్నారు. చేపల పెాంపకాం (ఫిషరీస్), జియోథర్మల్ 

విద్యుత్, నవకల్పన, వాణిజ్యాం మరియు పెట్టుబడులు, పర్యాటకాం, 
సాాంస్కృతిక ఇాంకా ప్రజా రాకపోకల పెాంపు అాంశాల్లో సహకారాన్ని 

పెాంపొాందిాంచుకోవడానికి ఇరు పక్షాలు అాంగీకరిాంచాయి. ఐస్ లాాండ్ సాాంస్కృతిక 

మరియు వ్యాపార వ్యవహారాల మాంత్రి Ms. లిల్జా ఆల్ఫ్రెడ్ డోటిర్ ను 

కూడా ఎాంఓఎస్ కలుసుకున్నారు. యోగా, సినిమాలు, మ్యూజిక్, పెర్ఫార్మిాంగ్ 

ఆర్ట్స్ అలాగే పర్యాటకాంలో సహకారాన్ని పెాంచుకోవడాం గురిాంచి 

చర్చిాంచారు. ఐస్ లాాండ్ పార్లమెాంట్ స్పీకర్ శ్రీ బిర్గిర్ 

అర్మాన్సన్ తో కూడా ఎాంఓఎస్ భేటీ అయ్యారు. ఇరు దేశాల మధ్య 

పార్లమెాంటరీ సహకారాం గురిాంచి చర్చిాంచారు. 
 
6. మధుమేహ వ్యాధికి సాంబాంధిాంచి ప్రిడిక్టివ్ ఐ స్క్రీనిాంగ్ రాంగాంలో, 
స్థానిక హెల్త్ టెక్ కాంపెనీ రెటీనారిస్క్ మరియు శాంకర్ నేత్రాలయ 

మధ్య అవగాహనా ఒప్పాందాం (ఎాంఓయూ)పై సాంతకాల కార్యక్రమాంలో ఎాంఓఎస్ 

పాల్గొన్నారు. 
 



7. ‘‘మారుతున్న ప్రపాంచాంలో భారత్ పాత్ర – భారత్@75’’ అనే అాంశాంపై 

యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఐస్ లాాండ్ లో ఆమె ప్రసాంగిాంచారు. భారీ సాంఖ్యలో 

విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు, పరిశోధకులు ఇాంకా అక్కడి దౌత్యవేత్తలు ఈ 

సాందర్భాంగా హజరయ్యారు. యోగా కార్యక్రమాం, జన్మాష్టమి వేడుకల్లో 

కూడా ఆమె పాల్గొన్నారు అలాగే భారతీయ రాయబార కార్యాలయాం ఆవరణలో 

మొక్కలు నాటారు. హార్పా కాన్సర్ట్ హాల్ లో జరిగిన సాాంస్కృతిక 

కార్యక్రమానికి కూడా ఆమె హజరయ్యారు, ఇాందులో పెద్ద సాంఖ్యలో 

భారతీయ కమ్యూనిటీ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని 

సాాంస్కృతిక మరియు వ్యాపార వ్యవహారాల మాంత్రిత్వ శాఖ నిర్వహిాంచిాంది. 
 
8. మాల్టాలో తన పర్యటన (ఆగస్ట్ 21-23) సాందర్భాంగా, మాల్టా 

అధ్యక్షుడు డా. జార్జ్ వెల్లాను ఎాంఓఎస్ కలుసుకున్నారు అలాగే విదేశాాంగ 

మాంత్రి డా. ఇయాన్ బోర్గ్, పర్యాటక శాఖ మాంత్రి శ్రీ క్లేటన్ 

బార్టోలో, జాతీయ వారసత్వాం, కళలు మరియు స్థానిక ప్రభుత్వ మాంత్రి డా. 
ఓవెన్ బోనిసీలతో భేటీ అయ్యారు. ద్వైపాక్షిక సాంబాంధాలు, ముఖ్యాంగా 

వాణిజ్యాం మరియు పెట్టుబడులు, సముద్ర సహకారాం, సౌర విద్యుత్, 
సినిమాలు, పర్యాటకాం మరియు సాాంస్కృతిక రాంగాలపై ఇరు పక్షాలు కూలాంకషాంగా 

చర్చలు జరిపాయి. మాల్టాలో 112 భారతీయ కాంపెనీలు, ముఖ్యాంగా 

ఫార్మాస్యూటికల్స్ మరియు ఐసీటీ రాంగాల్లో కార్యకలాపాలను 

నిర్వహిస్తుాండటాం పట్ల మాల్టా పక్షాం భారత్ ను కొనియాడిాంది. 
భవిష్యత్తు సహకారానికి ఆరోగ్యాం మరియు ఫిన్ టెక్ రాంగాలను 

గుర్తిాంచారు. పరస్పర ఆసక్తిగల ప్రాాంతీయ మరియు ప్రపాంచ అాంశాలపై కూడా 

ఇరు పక్షాలు తమ అభిప్రాయాలను పాంచుకున్నాయి. 
 
9. మెడిటెర్రేనియన్ అకాడమీ ఆఫ్ డిప్లొమాటిక్ స్టడీస్ డైరెక్టర్ 

మరియు బోర్డు సభ్యులతో కూడా ఎాంఓఎస్ సాంభాషిాంచారు. సుష్మా స్వరాజ్ 

ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫారిన్ స్టడీస్ తో ఈ సాంస్థ అవగాహనా 

ఒప్పాందాన్ని (ఎాంఓయూ) కుదుర్చుకుాంది. అలాగే ఇరు దేశాల దౌత్య సాంస్థల 

మధ్య సహకారాన్ని పెాంపొాందిాంచుకోవడానికి గల మార్గాలను ఈ సాందర్భాంగా 

ఆమె చర్చిాంచారు. 
 



10. విదేశాాంగ మాంత్రి ఆహ్వానాం మేరకు, డిాంగ్లీ ఉత్సవాంతో పాటు ఒక 

కమ్యూనిటీ కార్యక్రమాంలో ఎాంఓఎస్ పాల్గొన్నారు, అక్కడ ప్రవాస 

భారతీయులతో ఆమె సాంభాషిాంచారు. యోగా కార్యక్రమాంలో కూడా ఆమె 

పాల్గొన్నారు అలాగే మాల్టాలోని బస్కెట్ ఉడ్ ల్యాాండ్స్ లో ఒక 

మొక్కను నాటారు. 
 
న్యూఢిల్లీ 
ఆగస్ట్ 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. 


