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വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി ന്ത്ശീമതി. മീനാക്ഷി ദേഖിയുടെ ദ ാർച്ചുഗൽ, 

സ്ട യിൻ എന്നിവിെങ്ങളിദേക്കുള്ള സന്ദർശനം (ടസപ്റ്റംബർ 12-17, 2021) 

ടസപ്റ്റംബർ 11, 2021 

വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി ന്ത്ശീമതി. മീനാക്ഷി ദേഖി. ദ ാർച്ചുഗൽ , 

സ്ട യിൻ എന്നിവിെങ്ങളിദേക്ക് 2021 ടസപ്റ്റംബർ 12 -17 തിയ്യതികളിൽ 
ഔദേയാഗിക സന്ദർശനം നെത്തി.. 

 

2. ടസപ്റ്റംബർ 12 മുതൽ 14 വടര് ദ ാർച്ചുഗൽ സന്ദർശനദവളയിൽ, 

തന്ടെ തുേയ ഔദേയാഗിക ചുമതേയുള്ള വിദേശകാര്യ - അരാര്ാന്ത്ര 
കാര്യ സഹകര്ണ മന്ത്രി ന്ത്രാൻസിസ്ദകാ ആദന്ത്ന്ദയുമായുള്ള  ഉഭയകക്ഷി 
ചർച്ചകൾ നെക്കും. ദ ാർച്ചുഗേിന്ടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അഗദറാ 
സാന്ദൊസ് സിൽവയുമായും  അരാര്ാന്ത്രവൽക്കര്ണ ദററ്  ടസന്ത്കട്ടെി 
യൂെിദകാ ന്ത്ബിൽഹന്ടെയുമായും അവർ കൂെിക്കാഴ്ച ച നെത്തും. 
ദ ാർച്ചുഗേിൽ ദ ാേി ടചയ്യുന്നതിനായി ഇരയൻ  ൗര്ന്മാടര് െിന്ത്കൂട്ട് 
ടചയ്യുന്നതിനുള്ള ഉഭയകക്ഷി കര്ാെിേും സന്ദർശന ദവളയിൽ 
ഒപ്പുവയ്ക്ക്കുന്നതാണ്. 

 

3. ദ ാർച്ചുഗേിന്ടെ സാംസ്കാര്ിക മന്ത്രി എച്ച്.ഇ. ന്ത്ശീമതി ടന്ത്ഗഷ്യ 
മര്ിയ ഡാ ദരാൺടസക്ക ദ ാർച്ചുഗീസ് ഭാഷ്ാ ര്ാ യങ്ങൾക്കായുള്ള 
കമ്മ്യൂണിറിയുടെ (CPLP) എക്സികയൂട്ടീവ് ടസന്ത്കട്ടെി മിറർ സക്കെിയാസ് 
ഡാ ദകാറ എന്നിവടര്യും സന്ദർശിക്കും. 2021  ൂലേയിൽ CPLP- യുടെ 
അദസാസിദയറ് ഒബ്സർവർ ആയി ഇരയ അംഗീകര്ിക്കടപ്പെുകയും  
േുദസാദരാൺ ര്ാ യങ്ങളുമായുള്ള ചര്ിന്ത്ത ര്മായ ബന്ധം കൂെുതൽ 
ആഴത്തിോക്കാൻ ന്ത് തിജ്ഞാബദ്ധത സവീകര്ിക്കുയും ടചയ്ക്തു. അവർ 
ഇരയൻ  നതടയ കാണുകയും സവാതന്ത്തയത്തിന്ടെ അമൃത മദഹാത്സവ 



ആദ ാഷ്ങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇരയയുടെ സമ്പന്നമായ സാംസ്കാര്ിക 
ല തൃകം അെയാളടപ്പെുത്തുന്ന  ര്ി ാെിയിൽ  ടെെുക്കുകയും ടചയ്യും 

 

4. ടസപ്റ്റംബർ 15-17 വടര് സ്ട യിൻ സന്ദർശനത്തിൽ തന്ടെ തുേയ 
 േവി വഹിക്കുന്ന  വിദേശകാര്യ ടസന്ത്കട്ടെി ഏഞ്ചേസ് ടമാദെദനാ 
ബാവുമായും സ് ാനിഷ് ഗവൺടമന്െിടേ മറ് മുതിർന്ന 
ഉദേയാഗസ്ഥര്ുമായും കൂെിക്കാഴ്ച ച നെത്തുന്നതാന്. വാോദഡാളിഡിടേ 
കാസ ഡി ോ ഇരയയിൽ 'േി ബീറിൽസ് ആൻഡ് ഇരയ' ന്ത് േർശനവും 
വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി ഉദ് ാെനം ടചയ്യും കൂൊടത സ്ട യിനിടേ 
ഇരയ കൗൺസിൽ രൗദേഷ്നിൽ ഇരയയുടെ വികസന 
സഹകര്ണടത്തക്കുെിച്ച് ഒര്ു ന്ത് ഭാഷ്ണം  നെത്തുകയും ടചയ്യും. 
ഐസിസിആർ  ൂർവ്വ വിേയാർത്ഥികാളുൾപ്പടെയുള്ള   
ഇൻദഡാള ിറുകളുമായും ഇൻദഡാലരേുകളുമായും ഇരയൻ 
കമയൂണിറിയിടേ  അംഗങ്ങളുമാണ്  അവർ സംവേിക്കും. 

 

5. ദ ാർച്ചുഗേുമായും സ്ട യിനുമായും ഇരയയ്ക്ക്ക്ഷ്മ ഊഷ്മളവും 
സൗഹൃേ ര്വുമായ ബന്ധമാണുള്ളത്. ദകാവിഡ് 19  കർച്ചവയാധിയ്ക്ക്ക് 
ദശഷ്ം ദശഷ്ം ഇര്ു ര്ാ യങ്ങളുമായുള്ള ആേയടത്ത ഔദേയാഗിക 
ഇെട െോയ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം ഉഭയകക്ഷി 
ബന്ധങ്ങൾക്ക്  ുതിയ ഊർജ്ജം തടന്ന നൽകുടമന്ന് ന്ത് തീക്ഷിക്കുന്നു. 

  

നയൂ ഡൽഹി 

ടസപ്റ്റംബർ 11, 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. 

 


