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വിദേശകാര്യമന്ത്രിയ ും മമാദ ാദകാ വിദേശമന്ത്രിയ ും 

തമ്മില ള്ള വിർച്വൽ മീറ്ിുംഗ്  

ഒകദടാബർ 22, 2020 

 
1.വിദേശകാര്യമന്ത്രി ദ ാ. എസ് ജയശങ്ക  ും, മമാദ ാദകായിമല ആന്ത്രിക 

ദകാർപദ ഷൻ, മമാദ ാകൻ എകസ്പാന്ത്ടിദയറ്സസ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ന്ത്ശീ. 
നാസ്സർ ബൗര്ിറ് എന്നിവർ തമ്മില ള്ള വിർച്വൽ മീറ്ിങ്   2020 ഒകദടാബർ 22 ന് 

നടന്ന . 
 

2. മൂന്നാമത് ഇരയ -ആന്ത്രിക ദരാ ും ഉച്ചദകാടിയ്ക്കായി ഒകദടാബർ 2015 ൽ 

,മമാദ ാദകാ ര്ാജാവായ മ ഹമ്മദ് VI യ മട ന്ത്പധാനമായ 

സന്ദർശനമെെ ടർന്നസ ഉഭയകക്ഷിബന്ധങ്ങൾ കൂട തൽ 

േൃഢതയാർജ്ജിച്ചിര്ിക ന്ന മവന്നസ ഇര്  വിഭാഗങ്ങള ും 

അുംഗീകര്ിച്ചിര് ന്ന .ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങൾ ഉയർന്ന തലെിദലകസ 
മകാണ്ട ദപാകാൻ ഇര്  ഭാഗങ്ങളില മ ള്ള ശക്തമായ ആന്ത്ഗഹദൊമട 

ഐടി,വിേയാഭയാസും,  സുംസ്കാര്ും, കാർഷികും, പര്സ്പര്മ ള്ള നിയമ 

സഹായും,നാട കടെൽ എന്നിങ്ങമനയ ള്ള  വിവിധ ദമഖലകമള 

സുംബന്ധിക ന്ന  23 മന്ത്രിതല സന്ദർശനങ്ങൾ, 40 ഉഭയകക്ഷി ഉടമ്പടികൾ 

എന്നിവമയ സുംബന്ധിച്ചസ ച്ർച്ചകൾ നടെി. മമാദ ാദകാമയ 

പ ദര്ാഗതിയ മടയ ും സമൃദ്ധിയ മടയ ും പാതയിലൂമട മകാണ്ടസ ദപാക ന്നതിന് 

അദേഹെിൻമ  ദനതൃതവമെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ച . 

 

3. വയവസായും നിദക്ഷപും എന്നിവയ്ക്കായ ള്ള ബന്ധങ്ങള മട പ ദര്ാഗതി 
അന കൂലമായി വിശകലനും മച്യ്ക്ത മകാണ്ടസ, ര്ാസവളങ്ങൾ, ത ണിെര്ങ്ങൾ, 

മര് ന്ന കൾ, ഓദടാമമാബബല കൾ കൂടാമത ഐ സി ടി ദമഖലകൾ 

എന്നിവയിമല അട െ സഹകര്ണവ ും മന്ത്രിമാർ നിര്ീക്ഷിക കയ ണ്ടായി. 
കഴിഞ്ഞ ര്ണ്ട  വർഷങ്ങളിലായി ബസബർ സ ര്ക്ഷ, തീന്ത്വവാേ ന്ത്പതിദര്ാധും 

കൂടാമത ബഹിര്ാകാശും എന്നിവയിൽ ര്ൂപമെട െിയിട ള്ള 

ധര്ണാപന്ത്തങ്ങൾ/ ഉടമ്പടികൾ എന്നിവ ശക്തവ ും സമന്ത്ഗവ മായ ബന്ധെിന് 

അടിെ  പാക ന്നതാമണന്നസ അവർ അന കൂലിച്ച . ന്ത്പതിദര്ാധ സഹകര്ണും 



സാുംസ്കാര്ിക ബകമാറ് പദ്ധതികൾ എന്നിവയിമല ധാര്ണാപന്ത്തങ്ങൾ മപടന്നസ 
തമന്ന നിർണ്ണയിദകണ്ടമതന്ന ും അതിനാൽ അവ ദനര്മെയ ള്ള തിയ്യതിയിൽ 

തമന്ന ഒെ  വയ്ക്കാവ ന്നമതന്ന ും അവർ അന കൂലിച്ച . 

 

4. ദകാവിഡ് -19 പകർച്ചവയാധിമയ ദനര്ിട ന്നതിന് അതാത  ര്ാജയങ്ങള മട 

സമീപനങ്ങമളക  ിച്ചസ അവർ ച്ർച്ച മച്യ്ക്ത .പകർച്ചവയാധി മൂലും 

അരാര്ാന്ത്ര വിമാനങ്ങൾ നിർെലാകിയതിനാൽ മമാദ ാദകായിൽ 

അകമെട ഇരയകാമര് തിര്ിമച്ചെിയ്ക്കാൻ മമാദ ാകൻ സർകാർ നൽകിയ 

പിര ണയ്ക്കസ വിദേശകാര്യമന്ത്രി നന്ദി അ ിയിച്ച . തിര്ിമക ഇെര്ും 

ന്ത്പതിസന്ധി സമയെസ മര് ന്ന കൾ ഇ ക മതി മച്യ്യ ന്നതിന് ഇരയൻ 

ഭര്ണകൂടമമാര് കിയ സൗകര്യെിന  ന്ത്ശീ.ദബാ ിറ്യ ും അഭിനന്ദനങ്ങൾ 

അ ിയിച്ച . 

5.  ഐകയര്ാന്ത്ര സഭയ മട നവീകര്ണങ്ങൾ, തീന്ത്വവാേെിമനതിമര്യ ള്ള 

അരാര്ാന്ത്ര ദപാര്ാടങ്ങൾ,കാലാവസ്ഥ വയതിയാനും, 

പ നര് പദയാഗികാവ ന്ന ഊർജും , കൂടാമത ഇരയ -ആന്ത്രിക ദരാ ും സമ്മിറ്സ 
(IAFS) മമകാനിസും  എന്നിവയ ൾെമടയ ള്ള ന്ത്പാദേശികവ ും ആദഗാളവ മായ 

വിഷയങ്ങളിൽ ഇര്  ദനതാകള ും ഗഹനമായ ച്ർച്ച നടെി. 
 

6. ബൗസ്നികയിൽ അട െിമട നടന്ന ഇൻന്ത്ടാ ലിബിയൻ ച്ർച്ചകൾ ഉൾെമട 

ലിബിയയിൽ നടന്ന സുംഭവവികാസങ്ങമളക  ിച്ചസ ന്ത്ശീ ബൗര്ിറ് സുംക്ഷിപ്ത 

വിവര്ണും നൽകിയിര് ന്ന , ഇതിദനാട് ന്ത്പതികര്ിക ന്ന സമയമെ 

ന്ത്പതിസന്ധിയ മട ആര്ുംഭസമയും മ തൽ തമന്ന എലലാ ലിബിയൻ പാർടികദളാട ും 

ഉള്ള മമാദ ാദകായ മട ഉ ച്ചത ും സമന്ത്ഗവ മായ ഇടമപടല കദളാട് അദേഹും 

അഭിനന്ദനും അ ിയിച്ച  കൂടാമത ര്ാജയെിന്മ  പര്മാധികാര്വ ും 

ന്ത്പാദേശികമായ അഖണ്ഡതയ ും ഐകയവ ും നിലനിർെിമകാണ്ട ും ലിബിയൻ 

ജനതയ മട നിയമപര്മായ അവകാശങ്ങൾ കണകിമലട െ  മകാണ്ട ും 

ലിബിയയ മട അധീനതയില ും ദനതൃതവെില ും ഉള്ള ര്ാന്ത്രീയ നടപടികളിലൂമട 

സമാധാനപര്മായ പര്ിഹാര്ും കമണ്ടൊൻ ഐകയര്ാന്ത്ര സഭയ മട 

ന്ത്പവർെനങ്ങളിദലക ള്ള മമാദ ാദകായ മട സുംഭാവനകള ും അദേഹും 

ന്ത്പശുംസിച്ച .  

 

7. 2021 -22 വർഷദെക ള്ള unsc യിമല അസ്ഥിര്ാുംഗതവും ദനടിയതിന് 

ന്ത്ശീ.ബൗര്ിറ് ഇരയമയ അഭിനന്ദിച്ച  കൂടാമത വിപ ലീകര്ിച്ച  ഐകയര്ാന്ത്ര 

സഭയ മട സ ര്ക്ഷ കൗൺസിലിൽ ഇരയയ മട സ്ഥിര്ുംഗതവെിനായി 
മമാദ ാകൻ ബഹര്ണകൂടെിന്മ  പിര ണ വാഗ്ോനും മച്യ്യ കയ ും 

മച്യ്ക്ത . ഐകയര്ാന്ത്ര സഭ ഉൾെമടയ ള്ള അരാര്ാന്ത്ര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇര്  



ര്ാജയങ്ങള ും തമ്മില ള്ള സഹകര്ണെിൽ ദനതാകൾ സുംതൃപ്തി 
ന്ത്പകടിെിച്ച . 

 

8.  യാഥാസ്തികവ ും, സ്ഥിര്തയ ള്ളത ും, ഇര്  വിഭാഗങ്ങള ും ച്ർച്ച 

മച്യ്ക്ത ള്ളത ും സവീകാര്യവ മായത മായ ര്ാന്ത്രീയ തീര് മാനും സഹാ  

വിഷയെിൽ ലക്ഷയവയ്ക്ക ന്ന യ ബണറ്ഡ് ദനഷൻസ് മസന്ത്കട ി ജന ലിന്മ  

ന്ത്പവർെനങ്ങൾകസ ഇരയയ മട പിര ണ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അ ിയിച്ച  

കൂടാമത ഈ േിശയില ള്ള മമാദ ാദകാ ഭര്ണകൂടെിന്മ  പര്ിന്ത്ശമങ്ങമളയ ും 

നിര്ീക്ഷിച്ച . 

 

9.  സാഹച്ര്യും അന വേിക ദമ്പാൾ  ഇരയ സന്ദര്ശിക ന്നതിനായ ള്ള 

വിദേശകാര്യമന്ത്രിയ മട ക്ഷണമെ മമാദ ാദകാ വിദേശകാര്യമന്ത്രി 
സദരാഷദൊമട സവാഗതും മച്യ്ക്ത . 
 
നയൂ  ൽഹി  
22 ഒകദടാബർ, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


