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 ناروے، آئس لینڈ اور مالٹا کا وزیر مملکت برائے امور خارجہ محترمہ میناکشی لیکھی 

 (3233اگست  32-61) کا دورہ
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، آئس لینڈ (اگست 61-61)امور خارجہ اور ثقافت محترمہ میناکشی لیکھی ناروے وزیر مملکت برائے 

 کا سرکاری دورہ کریں گی۔( اگست 22-26)اور مالٹا ( اگست 61-22)

وزیر مملکت ناروے کی وزیر خارجہ محترمہ اینیکن ہیٹ فیلڈ سے  ،اپنے اوسلو کے دورے کے دوران

ایسپین بارتھ ایدے کے ساتھ  جنابینڈل میں آب و ہوا اور ماحولیات کے وزیر مالقات کریں گی۔ وہ ار

 ناروے گرین انرجی کوآپریشن پر ایک پینل بحث میں بھی حصہ لیں گی۔-ہندوستان

کے ساتھ  تھورڈس کولبرون جلفدوتر محترمہ وزیر برائے خارجہ امور میں، وزیر مملکت ریکیاوک

سے بات چیت کریں گی۔ وہ  لیلجا الفریدس دوتر وزیر محترمہ ساتھ ثقافت اور کاروباری امور کی

 برگیر ارمنسن سے بھی بشکریہ مالقات کریں گی۔ جنابپارلیمنٹ کے سپیکر 

ٹا میں، وزیر مملکت مالٹا کے صدر ڈاکٹر جارج ویال سے بشکریہ مالقات کریں گے اور خارجہ اور وال

سے بات چیت کریں گے۔ وہ وزیر سیاحت کے ساتھ یورپی امور اور تجارت کے وزیر ڈاکٹر ایان بورگ 

 ساتھ قومی ورثہ، آرٹس اور لوکل گورنمنٹ کے وزیر سے بھی مالقات کریں گی۔

دوطرفہ میٹنگوں کے عالوہ، وزیر مملکت ہندوستانی ڈائاسپورا کے ارکان کے ساتھ بات چیت کریں گے 

یوگا /حصے کے طور پر ثقافتی کی تقریبات کے‘ آزادی کا امرت مہوتسو’اور تینوں ممالک میں 

 ی۔پروگراموں میں حصہ لیں گ

وزیر مملکت کا دورہ اعلٰی سطحی تبادلوں کی رفتار کو مزید تقویت دے گا اور تینوں ممالک کے ساتھ 

 دو طرفہ اور کثیر جہتی فورمز پر تعاون کو مضبوط کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔

 

 نئی دہلی

 3233 ،اگست 10

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. 

 


