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വിദേശകാര്യ
സന്ദർശനം 

സഹമന്ത്രി

ന്ത്ശീമതി.

മീനാകാശിലെഖിയുലെ

ലസർബിയയിലെക്കുള്ള

10-13 ഒകദൊബർ, 2021)

ഒകദൊബർ

14, 2021

1. വിദേശകാര്യ

സാം സ്കാര്ിക

സഹമന്ത്രി

MoS) ന്ത്ശീമതി.

മീനാകാശിദെഖി

2021

ഒകദൊബർ 11,12 തിയ്യതികളില് ലബല്ദന്ത്േഡില് നെന്ന ദേര്ിദേര്ാ ന്ത്രസ്ഥാനത്തിന്ലെ
അെുരതാം  വാർഷികദത്താെനുബന്ധിച്ച് നെന്ന ഉന്നതതെ അനുസ്മര്ണ ദയാേത്തില്
ന്ത്രധാനമന്ത്രിയുലെ ന്ത്രദതയക ന്ത്രതിനിധിയായി ഇരയൻ സം ഘലത്ത നയിച്ചു.
2.ദകാൺഫെൻസിന്ലെ

പ്ലീനെി

ലസഷനില്

നെത്തിയ

തന്ലെ

ന്ത്രസം േത്തില്,വിദേശകാര്യമന്ത്രി ആദോള ന്ത്രതയാഘാതങ്ങളില് NAM ന്ലെ തുെർന്നുള്ള
ന്ത്രസക്തിയും 

സവാധീനവും 

ഉെപ്പാക്കാൻ

കാൊവസ്ഥ

വയതിയാനം ,

തീന്ത്വവാേം ,

ന്ത്രതികര്ണം 

തുെങ്ങിയ

ദകന്ത്ന്ദീകര്ിദക്കണ്ടതിന്ലെ
ഇക്കാര്യത്തില്, ആദോള

NAM അം േങ്ങദളാട്

ദകാവിഡ്

സമകാെിക

ആവശയകത
േക്ഷിണ

രകർച്ചവയാധിദയാെുള്ള

19

വിഷയങ്ങളില്

അവർ

ദമഖെയുലെ

ആവശയലപ്പട്ടു.

അെിവര്യിട്ടു

ആവശയങ്ങൾ

ന്ത്ശദ്ധ

NAM

ന്ത്രഖയാരിച്ചു.

നിെദവറ്റുന്നതിനുള്ള

തുെർച്ചയായ ന്ത്രതിബദ്ധതയുലെ ന്ത്രകെനമായി 93 ര്ാജ്യങ്ങൾക്ക് 70 േശെക്ഷത്തിെധികം 
ദഡാസ് വാകസിനുകൾ വിതര്ണം  ലേയ്തു ലകാണ്ടുള്ള

ഇരയയുലെ സം ഭാവനകൾ

വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി ഉയർത്തിക്കാട്ടി.
3. ഉന്നതതെ

NAM മീറ്റിം േിന്ലെ

ഭാേമായി, ഉോണ്ടയുലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ജ്നെല്

ലജ്ദജ്ാദഡാം ദോയുമായി MoS ഒര്ു ഉഭയകക്ഷി കൂെിക്കാഴ്േയും  നെത്തി, ഉോണ്ടയുലെ
വര്ാനിര്ിക്കുന്ന

ലേയർമാന്ലെ

ദനതൃതവത്തില്

2023

മുതല്

NAM

കൂെുതല്

ശക്തിലപ്പെുത്തുന്നതിനും  രുനര്ുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ േർച്ച ലേയ്തു.
4. അവളുലെ സന്ദർശന ദവളയില്, വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി

അെകസാണ്ടർ

വുസിച്ച്,

എന്നിവര്ുമായി

കൂെികാഴ്േ

രര്ിരാെന

മന്ത്രിയുമായ

ന്ത്രതിദര്ാധ
സാം സ്കാര്ിക

മന്ത്രിയുമായ
-വിവര്

ലസർബിയയുലെ
നെത്തി,

ന്ത്ബാനിസ്ലാവ്

ന്ത്രധാനമന്ത്രി.അന

ഉരന്ത്രധാനമന്ത്രിയും 

കൃഷി,

ലനഡിദമാവിച്ച്, ലഡരയൂട്ടി

ലനദബാജ്സ
മന്ത്രിയുമായ

ലസർബിയ ന്ത്രസിഡന്്

ലെഫദനാവിക
ജ്ദോജ്ദകാവിച്ച്,

ന്ത്ബനബിക
വനം ,

ജ്െ

ന്ത്രധാനമന്ത്രിയും 

ഉരന്ത്രധാനമന്ത്രിയും 
വയാരാര്,

െൂെിസം ,

ലെെികമ്മ്യൂണിലക്കഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി തറ്റ്ജ്ാനമതിക കൂൊലത വിദേശകാര്യ മന്ത്രി
നിദകാെ

ലസെലകാവിക

ഞങ്ങളുലെ

ഉഭയകക്ഷി

വിശേമായ

േർച്ചകൾ

എന്നിവര്ുമായുള്ള
ഇെലരെെിന്ലെ

നെത്തി.

ഈ

ന്ത്രദതയക

വിവിധ

കൂെിക്കാഴ്േകളില്

വശങ്ങലളക്കുെിച്ചും 

േർച്ചകളില്, ബന്ധം 

ഉയർന്ന

അവർ

തെത്തിദെക്ക്

ഉയർത്താനുള്ള ഇര്ുവര്ുലെയും  ആന്ത്േഹം  ആവർത്തിച്ചു. ഇരയയും  ലസർബിയയും 
തമ്മ്ിെുള്ള

ഒര്ു

സാം സ്കാര്ിക

വിനിമയ

രര്ിരാെി

സന്ദർശന

ദവളയില്

ഒപ്പുവച്ചു.
5. ലസർബിയൻ

മാെർ

ദയാോ

ക്ലാസില്

അധയാരകർക്കും 

വിദേശകാര്യ

ന്ത്രാകെീഷണർമാർക്കുലമാപ്പം 

സഹാമാന്ത്രിയ്ലക്കാപ്പം 

ഒര്ു

ലസർബിയ

ദയാേ
ന്ത്ര ഥമമ

വനിതയായ െമാര് വുസിച്ചും  ദേർന്നു.
6.

ലബല്ദന്ത്േഡ്

സർവകൊശാെയിലെ

ജ്ീവനക്കാലര്യും 

വിേയാർത്ഥികലളയും 

ലേയ്തു.ഉച്ചഭക്ഷണ

ദയാേത്തില്

നിയമ

ഫാക്കല്റ്റിയിലെ

വിദേശകാര്യ

സഹമന്ത്രി

തിര്ലെെുത്ത

അധയാരക

അഭിസം ദബാധന

ഇൻദഡാളജ്ിെുകളുമായും 

ഇൻദഡാഫഫെുകളുമായും  അവർ ആശയവിനിമയം  നെത്തി.
7. ഒര്ു

േര്ിന്ത്ത

സന്ദർശിച്ചു,

സാം സ്കാര്ിക

അവിലെ

നിന്നും 

സ്ഥാരനമായ

മാറ്റികാസർപ്സസ്ക

അവർക്ക്

രുര്ാതന

വിദേശകാര്യമന്ത്രി

ഇരയൻ

ന്ത്േ്ങളങ്ങളുലെ

ലസർബിയൻ വിവർത്തനങ്ങൾ സമ്മ്ാനിച്ചു.
8.

മഹാത്മാോന്ധിയുലെയും 

േുര്ുദേവ്

ര്വീന്ത്ന്ദനാഥമ

ൊദോെിന്ലെയും 

ബഹുമാനാർത്ഥം  സ്ഥാരിച്ച സ്മാര്കങ്ങളില് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ആേര്ം  അർപ്പിച്ചു.
9.

ഇരയയും 

സന്ദർശനം 
വിവിധ

ലസർബിയയും 

കൂെുതല്

ഊർജ്ജം 

ദമഖെകളിദെക്ക്

തമ്മ്ിെുള്ള
നല്കി.

അെുത്ത

ഇര്ു

സൗഹൃേ

ര്ാജ്യങ്ങളും 

വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും 

ബന്ധത്തിന്

തമ്മ്ിെുള്ള

ഈ

രങ്കാളിത്ത

വിരുെീകര്ിക്കുന്നതിനും 

ഇര്ു

രക്ഷവും  അനുകൂെിച്ചു.
നയൂ ഡല്ഹി
ഒകദൊബർ 14, 2021

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.

