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ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳ ರ ಜ್ಯ ಸಚಿವ್ರ ದ ಶ್ರೇಮತಿ. ಮೇನ ಕ ಶ್ ಲೇಖಿ ಅವ್ರ ಪ ೇರ್ಚುಗಲ್ (ಸೆಪಟಾಂಬರ್ 12-14, 2021) 

ಗೆ ಭೇಟಿ 

ಸೆಪಟಾಂಬರ್ 15, 2021 

 

1. ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳ ರ ಜ್ಯ ಸಚಿವ್ರಚ (MoS), ಶ್ರೇಮತಿ. ಮೇನ ಕ ಶ್ ಲೇಖಿ 12-14 ಸೆಪಟಾಂಬರ್ 2021 ರಾಂದ 

ಪ ೇರ್ಚುಗಲ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿ ನೇಡಿದರಚ. 

 

2.ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರ ಜ್ಯಸಚಿವ್ರಚ ತನ್ನ ಸಹವ್ತಿು, ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳಚ ಮತಚು ಸಹಕ ರದ ರ ಜ್ಯ 

ಕ ಯುದಶ್ು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೇ ಫ್ ರನಿಸೆ್ಕೇ ಅಾಂದರ ಅವ್ರಚ ದ್ವಿಪಕ್ಷೇಯ ಸಾಂಬಾಂಧಗಳ ಆಳವ ದ ವಿಮಶ್ುಯನ್ಚನ ಹ್ಾಂದ್ವದದರಚ. 

ಇದರ ನ್ಾಂತರ ಪ ೇರ್ಚುಗಲ್ನ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮ ಡಲಚ ಭ ರತಿೇಯ ನ ಗರಕರ ನೇಮಕ ತಿಯ ಮೈಲ್ಲಗಲಚಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೇಯ ಒಪಪಾಂದಕೆಕ 

ಸಹಿ ಹ ಕಲ ಯಿತಚ. ಭ ರತವ್ು ಕ ಮುಕ ರ್ಲನ್ಶ್ೇಲತೆಯ ಕಚರತಚ ಸಮರ್ಪುತ ಒಪಪಾಂದಕೆಕ ಸಹಿ ಹ ಕಿದ ಮೊದಲ 

ಯಚರ್ೇರ್ಪಯನ್ ರ ಷ್ರ ಪ ೇರ್ಚುಗಲ್ಆಗಿದ. ಇಯಚ ಹ್ರತ ಗಿ ಪ ೇರ್ಚುಗಲ್ ಸಹಿ ಹ ಕಿದ ಮೊದಲ ಒಪಪಾಂದ ಇದ ಗಿದ. 

ಈ ಒಪಪಾಂದವ್ು ಪ ೇರ್ಚುಗಲ್ನ್ಲ್ಲಿ ಭ ರತಿೇಯ ಕೆಲಸಗ ರರಚ ಮತಚು ವ್ೃತಿುಪರರ ನೇಮಕ ತಿ ಪರಕಿರಯೆಗಳನ್ಚನ ವಿವ್ರಸಚತುದ 

ಮತಚು ಭ ರತಿೇಯರಗೆ ಹ್ಸ ಉದ್ಯೇಗ ವ್ಕ ಶಗಳನ್ಚನ ತೆರಯಚತುದ ಮತಚು ಎರಡಚ ದೇಶಗಳ ನ್ಡಚವಿನ್ ಸ ಮ ಜಿಕ-ಆರ್ಥುಕ 

ಸಾಂಪಕುಗಳನ್ಚನ ಮತುಷ್ಚಟ ಬಲಪಡಿಸಚತುದ. 

 

3. ಪ ೇರ್ಚುಗಲ್ನ್ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವ್, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೇ ಅಗಸೆ್ಟ ಸ ಯಾಂಟ್ೇಸ್ ಸಿಲ ಿ, ರ ಜ್ಯಸಚಿವ್ರ ಗಿ ಊಟದ ಆತಿಥ್ಯ 

ವ್ಹಿಸಿದರಚ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳಚ ಮತಚು ಸಹಕ ರ ರ ಜ್ಯ ಕ ಯುದಶ್ು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೇ ಫ್ ರನಿಸೆ್ಕೇ ಅಾಂದರ 

ಮತಚು ಅಾಂತರ ಷ್ಟ್ರೇಯಿೇಕರಣದ ರ ಜ್ಯ ಕ ಯುದಶ್ು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೇ ಯ್ರಕೆ್ ಬ್ರರಲಹಾಂಟ ಡಯ ಸ್. ಮಾಂತಿರ ಸಿಲ ಿ ಭ ರತದ 

ಸ ಮ್ಹಿಕ ವ ಯಕಿಿನೇಷ್ನ್ ಪರಯತನಗಳನ್ಚನ ಪರಶಾಂಸಿಸಿದರಚ ಮತಚು ಸ ಾಂಕ ರಮಕರ್ೇಗದ ಪರಸಿಿತಿ ಸಚಧ ರಸಿದಾಂತೆ ಎರಡಚ 

ದೇಶಗಳ ನ್ಡಚವೆ ಉನ್ನತ ಮಟಟದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೇಯ ಭೇಟಿಗಳನ್ಚನ ಮಚಾಂದಚವ್ರಸಚವ್ ಭರವ್ಸೆಯನ್ಚನ ವ್ಯಕುಪಡಿಸಿದರಚ. ಸಚಿವ್ ಸಿಲ ಿ 

ಈ ವ್ಷ್ು ಮೇತಿಾಂಗಳಿನ್ಲ್ಲಿ ಪ ೇಟ್ುದಲ್ಲಿ ನ್ಡೆದ ಯಶಸಿಿ ಭ ರತ-ಯ್ರ್ೇರ್ಪಯನ್ ನ ಯಕರ ಸಭಯನ್ಚನ 

ಉಲಿೇಖಿಸಿದರಚ ಹ ಗ್ ಬರಸೆಲ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಅದರ ಫಲ್ಲತ ಾಂಶಗಳ ಆರಾಂಭಿಕ ಅನ್ಚಷ್ ಠನ್ಕೆಕ ಒತಚು ನೇಡಿದರಚ. ರ ಜ್ಯಸಚಿವ್ 

ಪ ೇರ್ಚುಗಲ್ನ್ಾಂದ್ವಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೇಯ ಆರ್ಥುಕ ಮತಚು ವ ಣಿಜ್ಯ ಸಾಂಬಾಂಧಗಳನ್ಚನ ಹಚಿಿಸಲಚ ಮತಚು ವೆೈವಿಧಯಗೆ್ಳಿಸಲಚ ಹಚಿಿನ್ 

ಗಮನ್ ನೇಡಚವ್ಾಂತೆ ಕರ ನೇಡಿದರಚ ಮತಚು ರ ಜ್ಕಿೇಯ, ವ ಯಪ ರ ಮತಚು ಜ್ನ್ರಾಂದ ತೆ್ಡಗಿಸಿಕೆ್ಳಚುವಿಕೆಯನ್ಚನ 

ಪುನ್ರ ರಾಂಭಿಸಲಚ ಲಸಿಕೆ ಮತಚು ಲಸಿಕೆ ಪರಮ ಣಪತರಗಳನ್ಚನ ಪರಸಪರ ಗಚರಚತಿಸಚವ್ ತಚತಚು ಅಗತಯವ್ನ್ಚನ ಪುನ್ರಚರ್ಿರಸಿದರಚ. 

 

4.ಪ ೇರ್ಚುಗಲ್ನ್ ಸಾಂಸಕೃತಿ ಸಚಿವ್ರ್ಾಂದ್ವಗಿನ್ ಆಕೆಯ ಸಭಯಲ್ಲಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಡ . ಗ ರಕ  ಫ ನಿಕ , ಎಾಂಒಎಸ್ ಸಾಂಸಕೃತಿ 

ಕ್ಷೇತರದಲ್ಲಿ ಸಹಕ ರದ ಮ ಗುಗಳ ದ ಯಚವ್ಕರಚ ಮತಚು ಸ ಹಿತಯ ನಯೇಗಗಳ ವಿನಮಯ, ಲ್ೇಥ್ಲ್ನ್ಲ್ಲಿ ಸ ಗರ ಪರಾಂಪರ 

ಗ ಯಲರ ಸ ಿಪನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರ ಜ್ಯಸಚಿವ್ರಚ ಫಬರವ್ರ 2020 ರಲ್ಲಿ ಪ ೇರ್ಚುಗಲ್ ಸಹಿ ಹ ಕಿದರಚ, ಪ ರಾಂಪರಕ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ, 

ದ ಖಲಗಳಲ್ಲಿ ಮತಚು ವ್ಸಚುಸಾಂಗರಹ ಲಯದಲ್ಲಿ ಸ ಮಥ್ಯು ವ್ೃದ್ವಿ ಮತಚು ಸಾಂಬಾಂಧಿತ ಕೌಶಲಯಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಚದ ರರ 

ತರಬೇತಿ. ರ ಜ್ಯ ಪ ೇರ್ಚುಗಿೇಸ್ ಭ ಷ್  ದೇಶಗಳ ಸಮಚದ ಯದ (CPLP) ಕ ಯುನವ ುಹಕ ಕ ಯುದಶ್ು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಡ . 



ಜ್ಕ ರಯ ಸ್ ಡ  ಕೆ್ೇಸ ಟಅವ್ರನ್ಚನ ಭೇಟಿ ಮ ಡಿದರಚ. ಜ್ಚಲೈ 2021 ರಲ್ಲಿ ಲಚವ ಾಂಡ  ಸಭಯಲ್ಲಿ ಭ ರತವ್ು 

ಸಿರ್ಪಎಲ್ರ್ಪಯನ್ಚನ ಅಸೆ್ೇಸಿಯೆೇಟ್ ಅಬಿವ್ುರ್ ಆಗಿ ಸೆೇರಕೆ್ಾಂಡ ನ್ಾಂತರ ಭ ರತ ಮತಚು ಸಿರ್ಪಎಲ್ರ್ಪ ನ್ಡಚವಿನ್ ಮೊದಲ ಉನ್ನತ 

ಮಟಟದ ಸಾಂವ್ಹನ್ ಇದ ಗಿದ. 

 

5. ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭ ರತಿೇಯ ರ ಯಭ ರ ಕಚೇರಯಚ ಲ್ಲಸಬನ್ನ್ಲ್ಲಿ ಆಯೇಜಿಸಿದ ಭ ರತದ ಶ್ರೇಮಾಂತ ಸ ಾಂಸಕೃತಿಕ 

ಪರಾಂಪರಯನ್ಚನ ಗಚರಚತಿಸಚವ್ ಆಜ ದ್ವ ಕ  ಅಮೃತ್ ಮಹ್ೇತಿವ್ ಆರ್ರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭ ರತಿೇಯ ವ್ಲಸಿಗರ್ಾಂದ್ವಗೆ ಸಹ ರ ಜ್ಯ

ಸಚಿವ್ರಚಸಾಂವ್ಹನ್ ನ್ಡೆಸಿದರಚ. ವ್ಸಚಧೈವ್ ಕಚಟಚಾಂಬಕಾಂನ್ ಉತ ಿಹದಲ್ಲಿ ಭ ರತಿೇಯ ಸಾಂಸಕೃತಿಯನ್ಚನ ಸಾಂರಕ್ಷಸಚವ್ಲ್ಲಿ 

ಮತಚು ಭ ರತ ಮತಚು ಪರಪಾಂರ್ದ ನ್ಡಚವೆ ಬಲವ ದ ಬಾಂಧಗಳನ್ಚನ ನಮುಸಚವ್ಲ್ಲಿ ವ್ಲಸಿಗರ ಸಮಚದ ಯದ ಪ ತರದ ಕಚರತಚ 

ಅವ್ರಚ ಮ ತನ ಡಿದರಚ. ಮಹ ತಮ ಗ ಾಂಧಿ ಉದ ಯನ್ವ್ನ್ಕೆಕ ಭೇಟಿ ನೇಡಿದ ರ ಜ್ಯಸಚಿವ್ರಚ ಪುಷ್ಪನ್ಮನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದರಚ ಮತಚು 

ನ್ಾಂತರ ಹಿಾಂದ್ ದೇವ್ಸ ಿನ್ಕೆಕ ಭೇಟಿ ನೇಡಿದರಚ. 

 

6. ಪ ೇರ್ಚುಗಲ್ ಜ್ತೆಗಿನ್ ಭ ರತದ ಸ ಾಂಪರದ ಯಿಕ ಸಾಂಬಾಂಧಗಳಚ ಹ ದ್ವುಕ ಮತಚು ಸೆನೇಹದ್ವಾಂದ ಗಚರಚತಿಸಲಪಟಿಟವೆ ಮತಚು 

ಇತಿುೇಚಿನ್ ವ್ಷ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸಪರ ತಿಳಚವ್ಳಿಕೆ ಹ ಗ್ ನ ಯಕತಿಗಳ ಬಾಂಬಲದ್ಾಂದ್ವಗೆ ಕಿರಯ ಶ್ೇಲತೆಯನ್ಚನ ಪಡೆದಚಕೆ್ಾಂಡಿವೆ. 

ಕೆ್ೇವಿಡ್ -19 ಸ ಾಂಕ ರಮಕ ರ್ೇಗದ್ವಾಂದ ಉಾಂಟ ದ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಹ್ರತ ಗಿಯ್ ಎರಡಚ ದೇಶಗಳಚ ಆರ್ಥುಕ ಮತಚು ವ ಯಪ ರ, 

ವಿಜ್ಞ ನ್, ರಕ್ಷಣೆ, ಜ್ನ್ರ ಸಾಂಬಾಂಧ ಮತಚು ಸಾಂಸಕೃತಿ ಕ್ಷೇತರದಲ್ಲಿ ಸಕಿರಯ ಮತಚು ಬಳೆಯಚತಿುರಚವ್ ಸಹಕ ರವ್ನ್ಚನ ಹ್ಾಂದ್ವವೆ. 

ಸ ಾಂಕ ರಮಕ ರ್ೇಗದ ಆರಾಂಭದ ನ್ಾಂತರ ಭ ರತದ್ವಾಂದ ಬಾಂದ ಮೊದಲ ಮಾಂತಿರ ಮಟಟದ ಭೇಟಿಯಚ ಪ ೇರ್ಚುಗಲ್ ಮತಚು 

ಯ್ರ್ೇರ್ಪಯನ್ಯ್ನಯನ್ ಜ್ತೆ ಭ ರತದ ಬಳೆಯಚತಿುರಚವ್ ಸಾಂಬಾಂಧಕೆಕ ಮತುಷ್ಚಟ ಉತೆುೇಜ್ನ್ವ್ನ್ಚನ ನೇಡಿತಚ. 

 

ನ್ವ್ ದಹಲ್ಲ 

ಸೆಪಟಾಂಬರ್ 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. 

 


