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విదేశీ వ్యవ్హరాల సహాయ మంత్రి శీీమత్ర మీనాక్షి లేఖి, పో ర్చుగల్ 
మరియు స్పెయిన్ పర్యటన (స్పపపటంబర్ 12-17, 2021) 
సెపెటెంబర్ 11, 2021 

 

1. విదేశీ వ్యవ్హారాల సహాయ మెంత్రి (ఎెంఓఎస్) శీీమత్ర మీనాక్షి లేఖి, 2021 సెపెటెంబర్ 12-17 తేదీలలో  
పో ర్చుగల్ మరియు సెెయిన లలల అధికారికెంగా పర్యట ెంచనునాార్చ. 
 
2. సెపెటెంబర్ 12-14 తేదీలలో  పో ర్చుగల్ పర్యటన సెందర్భెంగా, పో ర్చుగల్ సహచర్ అెంతరాా తీయ వ్యవ్హారాలు 
మరియు సహకార్ సెకటీరీ గౌర్వ్నీయ శీ ీఫ్ాిన్సిస్ో ో ఆెండ్రతిో ఎెంఓఎస్ ద్వైపాక్షిక చర్ులు జర్పనునాార్చ. 
పో ర్చుగల్ విదేశాెంగ మెంత్రి గౌర్వ్నీయ శీ ీఆగుస్ోట  శాెంటోస్ సిలవై, అలవగే విదేశీ వ్యవ్హారాల మెంత్రితై 
శాఖలలన్స అెంతరాా తీయిీకర్ణకు సెంబెంధిెంచిన సెకటీరీ గౌర్వ్నీయ శీ ీయూరికో బ్రిల్ హాెంటే డయవస్ తో కూడ్ా 
ఆమె భేటీ కానునాార్చ. ఈ పర్యటన సెందర్భెంగా పో ర్చుగల్ లల పన్సచేస ెందుకు భార్తీయ పౌర్చల 
న్సయవమకాలకు సెంబెంధిెంచిన ద్వైపాక్షిక ఒపెెందెంపెవ సెంతకాలు జర్గనునాాయి. 
 
3. పో ర్చుగల్ స్ాెంసోృత్రక శాఖ మెంత్రి గౌర్వ్నీయ Ms. గేసీ్ా మవరియవ డ్ా ఫో్ నసికా అలవగే పో ర్చుగల్ భాషా 
దేశాల కమూయన్సటీ (సీపీఎల్ పీ)కి సెంబెంధిెంచిన ఎగిాకూయట వ్ సెకటీరీ గౌర్వ్నీయ శీ ీజకారియవస్ డ్ా కోస్ాట ను 
కూడ్ా ఎెంఓఎస్ కలుసుకోనునాార్చ. 2021 జూల వలల సీపీఎల్ పీ అస్ో సియిేట్ అబార్ైర్ గా భార్త్ 
చేర్చుకోబడ్ిెంది అలవగే లూస్ో ఫో్ న దేశాలతో తన చారితకి సెంబెంధాలను పట ష్టెం చేసుకోవ్డ్ాన్సకి భార్త్ 
కటటట బడ్ి ఉెంది. భార్త కమూయన్సటీకి చ్ెందిన సభ్ుయలను కూడ్ా ఆమె కలుసుకోనునాార్చ అలవగే ‘ఆజాదీగా 
అమృత్ మహో తివ్’ వేడుకలలో  భాగెంగా భార్త్ యొకో సమునాత స్ాెంసోృత్రక వార్సతాైన్సకి గుర్చు గా 
ఏరాెటట చేసుు నా కార్యకీమవన్సకి ఆమె హాజర్చకానునాార్చ. 
 
4. సెపెటెంబర్ 14-17 తేదీలలో  సెెయిన పర్యటన సెందర్భెంగా, ఎెంఓఎస్ తన సహచర్ విదేశీ వ్యహారాల సెకటీరీ 
గౌర్వ్నీయ Ms. ఏెంజెల స్ బౌ అలవగే స్ాెన్సష్ పభి్ుతైెంలలన్స ఇతర్ సీన్సయర్ అధికార్చలతో కూడ్ా భేటీ 
కానునాార్చ. వాలవడ్ోలిడ లలన్స కాస్ా డ్ర లవ ఇెండ్ియవ వ్దద ‘ద బీట ల్ి ఆఫ్ ఇెండ్ియవ’ ఎగిాబ్రష్న ను కూడ్ా 



ఎెంఓఎస్ పాిర్ెంభెంచనునాార్చ అలవగే సెెయిన ఇెండ్ియవ కౌన్సిల్ ఫ్ౌెండ్ేష్న లల భార్త్  యొకో అభవ్ృదిి  
సహకార్ెంపెవ పసిెంగిెంచనునాార్చ. ఐసీసీఆర్ పూర్ై విదాయర్చు లతో సహా ఇెండ్ోలవజిస్ట్ మరియు ఇెండ్ోఫెవల్ి తో 
అలవగే సెెయిన లలన్స భార్తీయ కమూయన్సటీతో సెంభాషిెంచనునాార్చ. 
 
5. పో ర్చుగల్ మరియు సెెయిన రెెండ్ిెంట తోనూ భార్త్ కు సుహృదాభవ్, స ాహపూర్ైక సెంబెంధాలు 
ఉనాాయి. ఎెంఓఎస్ పర్యటన అనేది, కోవిడ-19 మహమవారి వసలుగు చూసిన నాట  నుెంచి ఇర్చ దేశాల మధ్య 
మొటటమొదట  వ్యకిుగత అధికారిక పర్యటనగా న్సలవ్నుెంది, అలవగే ద్వైపాక్షిక సెంబెంధాలలో  తాజా పురోగత్రకి 
ఇది దోహదెం చేయవ్చున్స భావిసుు నాార్చ. 
 
నయయఢిలీ్ల 
స్పపపటంబర్ 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. 
 


