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ਵਿਦਸੇ਼ ਰਾਜ ਮਤੰਰੀ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਮੀਨਾਕਾਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਦਾ ਪਰੁਤਗਾਲ ਅਤ ੇਸਪੇਨ ਦਾ ਦਰੌਾ  
(12-17 ਸਤੰਬਰ, 2021) 

11 ਸਤੰਬਰ, 2021 

 
1. ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (MoS) ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ 12-17 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਦੌਰਾ ਕਰਣਗੇ।  

 

2. 12-14 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸਵਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਮਿਾਮਵਿਮ ਫਰਾਾਂਵਸਸਕੋ 
ਆਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਦੁਿੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਣਗ।ੇ ਉਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਿਾਮਵਿਮ ਸ਼ਰੀ ਆਗਸਟੋ ਸੈਂਟੋਸ ਵਸਲਿਾ ਅਤ ੇਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ 
ਅੰਦਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸਕੱਤਰ ਮਿਾਮਵਿਮ ਸ਼ਰੀ ਯੂਵਰਕੋ ਵਬਰਲਿੰਤੇ ਵਿਆਸ ਨਾਲ ਿੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਣਗ।ੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ 
ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਵਰਕਾਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਦੁਿੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ। 
 

3. ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਸੱਵਭਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਿਾਮਵਿਮ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਗਰੇਨਾ ਮਾਰੀਆ ਦਾ ਫੋਂਸੇਕਾ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਸਮੁਦਾਏ 
(CPLP) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਮਿਾਮਵਿਮ ਸ਼ਰੀ ਜ਼ੈਕਰੀਆਸ ਦਾ ਕੋਸਟਾ ਨਾਲ ਿੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੰੂ ਜੁਲਾਈ, 2021 ਵਿੱਚ 
CPLP ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਆਬਜਰਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਿ ਲੂਸੋਫੋਨ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਵਤਿਾਸਕ ਸਬੰਿਾਾਂ ਨੰੂ ਿੋਰ 
ਿੰੂਘਾ ਕਰਨ ਪਰਤੀ ਿਚਨਬੱਿ ਿ਼ੈ। ਉਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨਾਲ ਿੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਣਗ ੇਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ  ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਅਵਮਰਤ 
ਮਿੋਤਸਿ ਸਮਾਰੋਿਾਾਂ ਦੇ ਵਿੱਸੇ ਿਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੱਵਭਆਚਾਰਕ ਵਿਖਾਉਣ ਿਾਲੇ ਸਮਾਰੋਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣਗੇ। 
 

4. 15-17 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਆਪਣੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਿਮਰੁਤਬਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮਿਾਮਵਿਮ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਏਂਜਲਸ 
ਮੋਰੇਨੋ ਬਾਉ ਅਤ ੇਸਪ਼ੈਵਨਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪਤਿੰਵਤਆਾਂ ਨੰੂ ਵਮਲਣਗੇ. ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਾਸਾ ਿੇ ਲਾ ਇੰਿੀਆ (ਿ਼ੈਲਾਿੋਵਲਿ) ਵਿਖੇ 'ਵਦ 
ਬੀਟਲਸ ਐਂਿ ਇੰਿੀਆ' ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਿੀ ਕਰਣਗ ੇਅਤੇ ਸਪੇਨ ਇੰਿੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫ਼ੈਿਰੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਵਿਯੋਗ 'ਤੇ 
ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਗ।ੇ ਉਿ ICCR ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਅਤ ੇਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁਦਾਏ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਵਿਸੇ਼ ਦੇ ਮਾਵਿਰਾਾਂ ਅਤ ੇਭਾਰਤ 
ਪਰੇਮੀਆਾਂ ਨਾਲ ਿੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਣਗੇ।  

 

5. ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤ ੇਸਪੇਨ ਦੋਿਾਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਨੱਘੇ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਿ ਿਨ। MoS ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ, ਜੋ COVID -19 ਮਿਾਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਦੋਿਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਵਿਲੀ ਅਵਿਕਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਿ਼ੈ, ਦੁਿੱਲੇ ਸਬੰਿਾਾਂ ਨੰੂ ਨਿੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਮਲਣ ਦੀ 
ਉਮੀਦ ਿ਼ੈ। 
 

ਨਿੀਂ ਵਦੱਲੀ 
11 ਸਤੰਬਰ, 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. 

 


