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വിദേശകാര്യ

സഹമന്ത്രി

മീന

ഔദേയാഗിക സന്ദര്ശനം 

കാശിദേഖിയുടെ

ടസര്ബിയയിടേക്കുള്ള

ഒക്ദൊബര് 10-13, 2021)

ക്ദൊബര് 09, 2021
ദേര്ിദേര്ാ ന്ത്രസ്ഥാനത്തിന്ടെ 60-ാാാം  വാര്ഷികദത്താെനുബന്ധിച്ച് ഉന്നതതേ അനുസ്മര്ണ ദയാഗത്തിൽ
രടെെുക്കാൻ

ന്ത്രധാനമന്ത്രിയുടെ

തിയ്യതികളിൽ

ന്ത്രദതയക

ന്ത്രതിനിധിയായി

വിദേശകാര്യ, സാം സ്കാര്ിക

സഹമന്ത്രി

ക്ദൊബര്

2021

മുതൽ

10

ഒMoS), മീനകാശി

ദേഖി

വടര്യുള്ള

13

ടസര്ബിയയിടേ

ടബൽദന്ത്ഗഡ് സന്ദര്ശിക്കും .

2. NAM ടെ

അെുരതാം 

വാര്ഷിക

അനുസ്മര്ണ

ദയാഗത്തിന്

ടസര്ബിയ

ന്ത്രസി്ന്അ

അേ്സാടര്

വുസിച്ചചം 

NAM അധയക്ഷൻ. അസര്ബബജാൻ ന്ത്രസി്ന്അ അേിദയവും  സം യുക്തമായി ആതിദേയതവം 

വഹിക്കുന്നതാണ്.

3. 1961

ൽ

ടബൽദന്ത്ഗ്ിൽ

നെന്ന

ആേയടത്ത

NAM ദകാൺഫെൻസിന്ടെ

ബഹുമാനം , ഐകയോര്ോര്ഢ്യം , സഹകര്ണം 

എന്നിവയുടെ

ന്ത്രസ്ഥാനത്തിന്

ടവേലചവിളികദളാട്

സെീര്ണ്ണമായ

ആദഗാള

സ്ഥാരക

60

മത്

വാര്ഷികം , രര്സ്രര്

തതവങ്ങളാൽ

കൂെുതൽ

നയിക്കടെെുന്ന

ഫേന്ത്രേമായി

കര്ു

എങ്ങടന

ന്ത്രതികര്ിക്കാടമന്ന് ന്ത്രതിഫേിെിക്കാനുള്ള അവസര്ം  നൽകിയിര്ുന്നു.വികസവര് ര്ാജയങ്ങളചടെ ആശെകൾ
ഉയര്ത്തുന്നതിനുള്ള

കര്ു

ന്ത്രധാന

പ്ലാറ്ദഫാം 

എന്ന

നിേയിൽ

NAM ശക്തിടെെുത്തുന്നതിന്,

NAM- ന്ടെ

സ്ഥാരക അം ഗടമന്ന നിേയിൽ, ഇരയ ന്ത്രവര്ത്തനങ്ങൾ തുെര്ും .

4. NAM അെുരതാം  വാര്ഷിക അനുസ്മര്ണ ദയാഗത്തിടനാെം  തടന്ന , ടബൽദന്ത്ഗ്ിടേ യുഎൻ ഹൗസിൽ
നെക്കുന്ന

76

മത്

യു

എൻ

ജനെൽ

ടകൗൺസിേിൽ

ന്ത്രസി്ന്അ

ആതിദേയതവം 

വഹിക്കുന്ന

വനിതാ

ന്ത്രതിനിധികളചടെയും  വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാര്ുടെയും  ദയാഗത്തിേും  വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി രടെെുക്കാൻ
സാധയതയുട്.
5. സന്ദര്ശന ദവളയിൽ, വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഒML), ട്രയൂട്ടി ന്ത്രധാനമന്ത്രിയും  കൃഷി, വനം , ജേ മാദനജ്ടമന്അ
മന്ത്രിയുമായ

ന്ത്ബാനിസ്ലാവ്

ടനദബാജിയ

ടെഫാദനാവിച്ച്,

മജദഗാജ്ദകാവിച്ച്,
സന്ദര്ശിക്കുകയും 

6.

ഇരയയും 

ടന്ിദമാവിച്ച്,

വാണിജയ,

ട്രയൂട്ടി
െൂെിസം ,

ന്ത്രധാനമന്ത്രിയും 

ന്ത്രതിദര്ാധ

സാം സ്കാര്ിക,

ടെേികമ്മ്യൂണിദക്കഷൻ

മന്ത്രി

മന്ത്രിയുമായ
വിവര്

ദ്ാ.

മന്ത്രിയുമായ

െറ്ജനമറി്

എന്നിവടര്

ഉകയകക്ഷി േര്ച്ചകൾ നെത്തുകയും  ടേയ്യചന്നതാണ്..

ടസര്ബിയയുമായി

ബന്ധമാണുള്ളത്.

ഉരന്ത്രധാനമന്ത്രിയും 

സന്ദര്ശനത്തിൽ

ശക്തിടെെുത്തുന്നതിനായി

േര്ിന്ത്തകാേം 

മുതൽക്കു

സാം സ്കാര്ിക

ഉകയകക്ഷി

സാം സ്കാര്ിക

-കോ

തടന്ന

അെുത്ത

ദമഖേകളിടേ

വിനിമയ

രദ്ധതി

സൗഹൃേരര്വുമായ

സഹകര്ണം 
ഒസിഇരി)

കൂെുതൽ

കെചവയ്കക്കും .

വിദേശകാര്യ

മന്ത്രി

ജു്ീഷയെിയുടെ
ര്വീന്ത്ന്ദനാേ
ഇരയൻ

ഒML) ടബൽദന്ത്ഗഡ്

ഘെന' എന്ന

ൊദഗാെിന്ടെ

സമൂഹത്തിടേ

സര്വകോശാേയിടേ

വിഷയത്തിൽ

ന്ത്രതിമയും 

കര്ു

അവര്

അം ഗങ്ങളചമായും 

ന്ത്രകാഷണം 

ഔദേയാഗികമായി

ഇരയയിടേ

നിയമ

ഫാക്കൽറിയിൽ

'ഇരയയിടേ

നെത്തും .

ടബൽദന്ത്ഗ്ിടേ

ഗുര്ുദേവ്

അനാവര്ണം 

ടേയ്യചം .ഇതിനു

സുഹൃത്തുക്കളചമായും 

അവര്

രുെദമ,

സം വേിക്കും ,

കൂൊടത ഏറവും  രഴയ ടസര്ബിയൻ സാഹിതയ, സാം സ്കാര്ിക, ശാസ്ന്ത്ത സമൂഹമായ മാറികന്ത്സപ്സസ്ക
സന്ദര്ശിക്കുകയും 

ഇരയയിടേ

സ്ഥാരനങ്ങളചമായി

കൂെുതൽ

സഹകര്ണത്തിനുള്ള

വഴികൾ

േര്ച്ച

ടേയ്യചകയും  ടേയ്യചം .

7. MoS സന്ദര്ശനം  ഇര്ു ര്ാജയങ്ങളചം  തമ്മ്ിേുള്ള ബന്ധം  കൂെുതൽ ശക്തിടെെുത്താൻ സഹായിക്കും .

നയൂ ട്ൽഹി
ക്ദൊബര് 09, 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.

