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રાજ્યકક્ષાના વિદશેમંત્રી મીનાક્ષી લખેીની પોર્ટગુલ યાત્રા (સપ્ર્મે્બર 12-

14, 2021) 
સપ્રે્મ્બર 15, 2021 

 

1. રાજ્યકક્ષાના વિદશે મંત્રી (એમઓએસ) શ્રીમતી મીનાક્ષી લેખીએ 12-14 સપ્રે્મ્બર 2021 દરવમયાન પોર્ટુગલની 
સત્તાિાર મટલાકાત લીધી હતી. 
 

2. રાજ્યકક્ષાના વિદશેમંત્રીએ આ મટલાકાત દરવમયાન તેમના સમકક્ષ વિદશે રાજ્ય અને સહકાર રાજ્ય મંત્રી, 
ફ્રાવસસસ્કો આસરે સાથે વિસ્તૃત ચચાુ કરી હતી. ત્યાર પછી પોર્ટુગલમા ંકામ કરિા મારે્ ભારતીય નાગરરકોની ભરતી 
પર સીમાવચહ્નરૂપ વવિપક્ષીય કરાર પર હસ્તાક્ષર થયા હતા. પોર્ટુગલ પહેલો યટરોવપયન દશે છે જેની સાથે ભારતે 
શ્રમ ગવતશીલતા પર ખાસ કરાર પર હસ્તાક્ષર કયા ુછે. ઇયટની બહાર પોર્ટુગલ વિારા સહી કરાયેલ આ પ્રથમ કરાર 
છે. આ કરાર પોર્ટુગલમા ંભારતીય કામદારો અને વ્યાિસાવયકોની ભરતી મારે્ની પ્રરિયાઓ નક્કી કરે છે અને બંને 
દેશો િચ્ચે સામાવજક-આર્થથક જોડાણને િધટ મજબૂત બનાિતા ભારતીયો મારે્ રોજગારીની નિી તકો ખોલશ.ે 

3. પોર્ટુગલના વિદેશમંત્રી ઓગસ્ર્ો સાસતોસ વસલ્િાએ ભારતના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી મારે્ લચંનટં આયોજન કયટું હતટ ં
જેમા ંવિદેશી બાબતો અને સહકાર રાજ્ય મંત્રી ફ્રાવસસસ્કો આસરે અને આંતરરાષ્ટ્રીયકરણ મારે્ રાજ્ય સવચિ યટરરકો 
વિલહંરે્ ડાયસ ઉપવસ્થત રહ્યા હતા. મંત્રી વસલ્િાએ ભારતના સામૂવહક રસીકરણના પ્રયાસોની પ્રશંસા કરી અને 
રોગચાળાની વસ્થવતમા ંસટધારો થતા ંબંને દેશો િચ્ચે ઉચ્ચ સ્તરીય વવિપક્ષીય મટલાકાતોની ગવત ચાલટ રાખિાની આશા 
પણ વ્યક્ત કરી. મંત્રી વસલ્િાએ આ િર્ષ ેમે મવહનામાં પોર્ોમાં સફળ ભારત-ઇયટ નેતાઓની બેઠકનો પણ ઉલ્લેખ કયો 
હતો અને િસેલ્સમા ંતેના પરરણામોના િહેલા અમલીકરણ પર ભાર મૂક્યો હતો. એમઓએસએ પોર્ટુગલ સાથે 
વવિપક્ષીય આર્થથક અને વ્યાપારી સંબંધોન ેિધારિા અને િૈવિધ્યીકરણ પર િધટ ધ્યાન કેવસરત કરિાની હાકલ કરી હતી 
અને રાજકીય, વ્યિસાય અને લોકો-િચ્ચનેા જોડાણો ફરી શરૂ કરિા મારે્ રસીકરણ અને રસી પ્રમાણપત્રોની પરસ્પર 
માસયતા અંગ ેફરી તાકીદ કરી હતી. 
 

4. પોર્ટુગલના સંસ્કૃવત બાબતોના મંત્રી ડો. ગ્રેકા ફોસસકેા સાથેની તેમની બેઠકમા ંરાજ્યકક્ષાના મંત્રીએ સંસ્કૃવતના 
કે્ષત્રમા ંસહકારના માગોની ચચા ુકરી હતી જેમ કે યટિાનો અને સાવહવત્યક પ્રવતવનવધમંડળોનટ ંઆદાન -પ્રદાન, ફેિટઆરી 
2020મા ંપોર્ટુગલ સાથે હસ્તાક્ષર કરાયેલા એમઓયટ હેઠળ લોથલમા ંમેરીર્ાઇમ હેરરરે્જ ગેલેરીની સ્થાપના, હેરરરે્જ 
સંરક્ષણ, આકાુઇવ્સ અને મ્યટવિયોલોજીમા ંક્ષમતા વનમાુણ અને સંબંવધત કટશળતામા ંટે્રનસુની તાલીમની ચચાુ કરિામાં 
આિી હતી. રાજ્યકક્ષાના મંત્રી પોર્ટગુીિ ભાર્ષા દેશોના સમટદાય (સીપીએલપી) ના કાયુકારી સવચિ િકારરયાસ દ 
કોસ્ર્ાન ેપણ મળ્યા હતા. જટલાઈ 2021મા ંલટઆસડા સવમર્મા ંસહયોગી વનરીક્ષક તરીકે ભારત સીપીએલપીમા ં



જોડાયા બાદ ભારત અને સીપીએલપી િચ્ચે આ પ્રથમ ઉચ્ચ સ્તરીય િાતચીત હતી. રાજ્યકક્ષાના મંત્રીએ 
સીપીએલપીના વ્યક્ત કરાયેલા ઉદ્દેશો અનટસાર લટસોફોન દેશો સાથે સહકાર િધારિા પ્રત્યે ભારતની પ્રવતબવધતા વ્યક્ત 
કરી હતી. 
 

5. મટલાકાત દરવમયાન, રાજ્યકક્ષાના મંત્રીએ ભારતીય સમટદાય સાથે પણ િાતચીત કરી અન ેવલસ્બનમા ંભારતીય 
દૂતાિાસ વિારા આયોવજત ભારતના સમૃવધ સાંસ્કૃવતક િારસાને વચવહ્નત કરતા આિાદી કા અમૃત મહોત્સિ 
ઉજિણીમાં ભાગ લીધો હતો. તેમણે ભારતીય સંસ્કૃવતને જાળિી રાખિા અન ેિસટધૈિ કટર્ટમ્બકમની ભાિનાથી ભારત 
અને વિશ્િ િચ્ચે મજબૂત બંધન બાંધિામા ંડાયસ્પોરાની ભૂવમકા વિશે િાત કરી. રાજ્યમંત્રીએ મહાત્મા ગાંધી પાકુની 
મટલાકાત લીધી અને મહાત્માન ેપટષપાંજવલ આપી અને બાદમા ંવહસદટ મંરદરની મટલાકાત લીધી હતી. 
 

6. પોર્ટુગલ સાથે ભારત હંૂફ અને વમત્રતાપૂણુ પરંપરાગત સબંંધો ધરાિે છે. પરસ્પર સમજણ અને નેતતૃ્િના સમથુન 
સાથે તાજેતરના િર્ષોમાં સંબધંોએ ગવતશીલતા ધારણ કરી છે. કોવિડ -19 રોગચાળાને કારણે વિક્ષેપો હોિા છતાં 
બંને દેશો અથુતંત્ર અને વ્યિસાય, વિજ્ઞાન, સંરક્ષણ, લોકો િચ્ચેના લોકોના સંબંધો અન ેસંસ્કૃવતના કે્ષત્રમા ંસરિય અને 
સહકાર ધરાિે છે. જે રોગચાળાની શરૂઆત પછી ભારત તરફથી આ પ્રથમ મંત્રી-સ્તરની મટલાકાત હતી, તેણે પોર્ટુગલ 
અને ઇયટ સાથે ભારતના િધતા સંબંધોને િધટ પ્રોત્સાહન પૂરં પાડયટ ંછે. 
 

નિી રદલ્હી 
સપ્ર્ેમ્બર 15, 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. 

 
 


