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വിദേശകാര്യസഹമന്ത്രി ന്ത്ശീമതി മീനകാശി ദേഖി യുടെ ദ ാർച്ചുഗൽ 
സന്ദർശനം  (ടസപ്റ്റംബർ 12-14, 2021) 

ടസപ്റ്റംബർ 15, 2021. 

 

1.വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി  ന്ത്ശീമതി മീനകാശി ദേഖി, 2021 ടസപ്റ്റംബർ 12 -14 
തിയ്യതികളിൽ ദ ാർചുഗേിദേക്ക് ഔദേയാഗിക സന്ദർശനം നെത്തി. 

 

2. സന്ദർശന ദവളയിൽ അവർ, തന്ടെ തുേയ  േവി വഹിക്കുന്ന ദ ാെിൻ 
അ ദയഴ്സ് ആൻഡ് ദകാർ ദെഷൻ ടസന്ത്കട്ടെിയായ ന്ത് ാൻസിസ്ദകാ 
ആടന്ത്ന്ദയുമായി,  ഉഭയകക്ഷി ബന്ധടത്തക്കുെിച്ച് ഗഹനമായ അവദോകനം നെത്തി. 
ഇതിനു ദശഷം  ദ ാർച്ചുഗേിൽ ദ ാേി ടചയ്യുന്നതിന് ഇരയൻ  ൗര്ന്മാടര് െിന്ത്കൂട്ട് 
ടചയ്യുന്നതിനുള്ള സുന്ത് ധാന ഉഭയകക്ഷി കര്ാെിൽ ഒപ്പുവയ്ക്ക്കുകയും ടചയ്ക്തു. 
ടതാഴിോളികളുടെ ഗതാഗതം സംബന്ധിച്ച് സമർപ്പിത കര്ാർ, ഇരയ ആേയമായി ഒപ്പു 
വയ്ക്ക്കുന്ന യൂദൊ യൻ ര്ാ യമാണ് ദ ാർച്ചുഗൽ.യൂദൊ യൻ യൂണിയന്  ുെത്ത് 
ദ ാർച്ചുഗൽ ഒപ്പുവയ്ക്ച്ചിട്ടുള്ള ആേയ കര്ാെും ഇത് തടന്നയാണ്. ദ ാർച്ചുഗേിടേ 
ഇരയൻ ടതാഴിോളികടളയും ടന്ത് ാ ഷണേുകടളയും െിന്ത്കൂട്ട് ടചയ്യുന്നതിനുള്ള 
നെ െിന്ത്കമങ്ങളാണ് കര്ാെിൽ  വയക്തമാക്കുന്നത്, കൂൊടത ഇര്ു ര്ാ യങ്ങളും 
തമ്മിേുള്ള സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക ബന്ധം കൂെുതൽ ശക്തിടപ്പെുത്തുന്നതിനായി 
ഇരയക്കാർക്ക്  ുതിയ ടതാഴിൽ അവസര്ങ്ങൾ ഇത് നൽകുകയും ടചയ്യുന്നു. 

 

3. ദ ാർച്ചുഗേിന്ടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി, അഗദറാ സാന്ദൊസ് സിൽവ, 

വിദേശകാര്യമന്ത്രിയ്ക്ക്കായുള്ള ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ആതിദേയതവം വഹിച്ചു. 
വിദേശകാര്യ, സഹകര്ണ ടസന്ത്കട്ടെി ന്ത്ശീ. ന്ത് ാൻസിസ്ദകാ ആദന്ത്ന്ദ, 

അരാര്ാന്ത്രവൽക്കര്ണ സംസ്ഥാന ടസന്ത്കട്ടെി യൂെിദക്കാ ന്ത്ബിൽഹന്ടെ ഡയസ് 
എന്നിവര്ും  ടെെുത്തു. ഇരയയുടെ ബഹു ന ന്ത് തിദര്ാധ കുത്തിവയ്ക്പ്പ് ന്ത്ശമങ്ങടള 
മന്ത്രി സിൽവ ന്ത് ശംസിക്കുകയും  കർച്ചവയാധി സാഹചര്യം 
ടമച്ചടപ്പെുന്നതനുസര്ിച്ച്  ഇര്ുര്ാ യങ്ങളും തമ്മിേുള്ള ഉന്നതതേ ഉഭയകക്ഷി 
സന്ദർശനങ്ങളുടെ ആദവഗം  തുെര്ുടമന്ന് ന്ത് തയാശ ന്ത് കെിപ്പിക്കുകയും ടചയ്ക്തു.ഈ 
വർഷം ടമയ്ക് മാസത്തിൽ  ദ ാർദട്ടായിൽ വി യകര്മായ സംഘെിപ്പിക്കടപ്പട്ട  
ഇരയ-യൂദൊ യൻ യൂണിയൻ ദനതാക്കളുടെ മീറിംഗിടനക്കുെിച്ചും മന്ത്രി സിൽവ 



 ര്ാമർശിക്കുകയും ന്ത്ബസൽസിൽ അതിന്ടെ  േങ്ങൾ ദനര്ദത്ത നെപ്പിോക്കുന്നത് 
സംബന്ധിച്ച്  ര്ാമർശിക്കുകയും  ടചയ്ക്തു. ദ ാർച്ചുഗേുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി 
സാമ്പത്തിക-വാണി യ ബന്ധങ്ങൾ ടമച്ചടപ്പെുത്തുന്നതിനും 
വവവിധയവൽക്കര്ിക്കുന്നതിനും കൂെുതൽ ന്ത്ശദ്ധ ദകന്ത്ന്ദീകര്ിക്കാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി  
ആവശയടപ്പട്ടു, ര്ാന്ത്രീയ, ബിസിനസ്സ്,  നങ്ങൾ തമ്മിേുള്ള ഇെട െേുകൾ 
 ുനര്ാര്ംഭിക്കുന്നതിന്  വാക്സിദനഷനുകൾ, വാക്സിൻ സർട്ടി ിക്കറുകൾ 
എന്നിവയുടെ   ര്സ് ര് അംഗീകാര്ം സംബന്ധിച്ച അെിയരര് സാഹചര്യവും 
ആവർത്തിച്ചു. 

 

4. ദ ാർച്ചുഗേിന്ടെ സാംസ്കാര്ിക മന്ത്രി ദഡാ. ന്ത്ഗാക്കാ ട ാൻദസകയുമായുള്ള 
കൂെിക്കാഴ്ചയിൽ, യുവാക്കളുടെയും സാഹിതയ ന്ത് തിനിധികളുടെയും വകമാറം , 2020 
ട ന്ത്ബുവര്ിയിൽ ദ ാർച്ചുഗേുമായി ഒപ്പുവച്ച ധാര്ണ  ന്ത്തത്തിന് കീഴിൽ  കീഴിൽ 
ദോത്തേിൽ മാര്ിവെം ടഹെിദറജ് ഗാേെി സ്ഥാ ിക്കൽ, വ തൃക സംര്ക്ഷണം, 

ആർവക്കവുകൾ, മയൂസിദയാള ി എന്നിവയിൽ വന ുണയ വികസനം തുെങ്ങിയ 
സാംസ്കാര്ിക ദമഖേയിടേ സഹകര്ണ മാർഗങ്ങൾ ,അനുബന്ധ കഴിവുകളിൽ 
 ര്ിശീേകർക്കായുള്ള   ര്ിശീേനം എന്നിവയും ചർച്ച ടചയ്യടപ്പട്ടു.MoS കമ്മയൂണിറി 
ഓഫ് ദ ാർച്ചുഗീസ് ോംദഗവജ് കൺന്ത്െീസ് (CPLP) എക്സികയൂട്ടീവ് ടസന്ത്കട്ടെി  ദഡാ. 
സക്കെിയാസ് ഡാ ദകാറടയയും സന്ദർശിച്ചു.2021  ൂവേയിൽ േുവാണ്ട 
ഉച്ചദകാെിയിൽ അദസാസിദയറ് ഒബ്സർവൊയി സി  ി എൽ  ിയിൽ ദചർന്നതിന് 
ദശഷം ഇരയയും സി  ി എൽ  ിയും തമ്മിേുള്ള ആേയ ഉന്നതതേ 
ആശയവിനിമയമാണിത്.സി  ി എൽ  ിയുടെ ന്ത് കെിത  േക്ഷയങ്ങൾക്കനുസൃതമായി 
േുദസാദ ാൺ ര്ാ യങ്ങളുമായി സഹകര്ണം ശക്തിടപ്പെുത്തുന്നതിനുള്ള ഇരയയുടെ 
ന്ത് തിബദ്ധത വിദേശകാര്യമന്ത്രി അെിയിച്ചു. 

 

5. സന്ദർശന ദവളയിൽ, ഇരയൻ ന്ത് വാസികളുമായി ആശയവിനിമയം നെത്തുകയും 
േിസ്ബണിടേ ഇരയൻ എംബസി സംഘെിപ്പിച്ച ഇരയയുടെ സമ്പന്നമായ 
സാംസ്കാര്ിക വ തൃകം അെയാളടപ്പെുത്തുന്ന സവാതന്ത്രയ അമൃത് മദഹാത്സവ് 
ആദഘാഷങ്ങളിൽ  ടെെുക്കുകയും ടചയ്ക്തു. ഇരയൻ സംസ്കാര്ം 
സംര്ക്ഷിക്കുന്നതിേും ഇരയയും ദോകവും തമ്മിൽ വസുവധവകുെുംബകം എന്ന 
സത്തയിൽ ഊന്നിടക്കാണ്ട് ശക്തമായ ബന്ധങ്ങൾ വളർത്തിടയെുക്കുന്നതിേും ന്ത് വാസ 
സമൂഹത്തിന്ടെ  െിടനക്കുെിച്ച് അവർ സംസാര്ിച്ചു. വിദേശകാര്യമന്ത്രി മഹാത്മാ 
ഗാന്ധി  ാർക്ക് സന്ദർശിക്കുകയും മഹാത്മാവിന്  ുപച ചന്ത്കം അർപ്പിക്കുകയും 
 ിന്നീട് ഹിന്ദു ദക്ഷന്ത്തം സന്ദർശിക്കുകയും ടചയ്ക്തു. 

 

6. ദ ാർച്ചുഗേുമായുള്ള ഇരയയുടെ  ര്മ്പര്ാഗത ബന്ധങ്ങൾ ഊപചപചമളതയും 
സൗഹൃേവും നിെഞ്ഞതാണ് കൂൊടത സമീ  വർഷങ്ങളിൽ  ര്സ് ര് ധാര്ണയും 
ദനതൃതവത്തിൽ നിന്നുള്ള  ിരുണയും ഉ ദയാഗിച്ച് ന്ത്കിയാത്മകത വകവര്ിച്ചു 



ടകാണ്ടിര്ിക്കുകയും ടചയ്യുന്നു. ദകാവിഡ്-19  കർച്ചവയാധി സാഹചര്യമുടണ്ടെിൽ 
കൂെിയും  സാമ്പത്തിക, വയവസായ, ശാസ്ന്ത്തം, ന്ത് തിദര്ാധം, വയക്തിഗത ബന്ധങ്ങൾ  
എന്നിവയിൽ ഇര്ുര്ാ യങ്ങളും സ ീവവും  ുദര്ാഗമന ര്വുമായ  സഹകര്ണവും 
നെത്തുന്നുഈ സന്ദർശനം,  കർച്ചവയാധി ആര്ംഭിച്ചതിനുദശഷം ഇരയയിൽ നിന്നുള്ള 
ആേയടത്ത മന്ത്രിതേ തേത്തിേുള്ള സന്ദർശനമാണ്, കൂൊടത ഇത് ദ ാർച്ചുഗേുമായും 
യൂദൊ യൻ യൂണിയനുമായും ഇരയയുടെ വളര്ുന്ന ബന്ധങ്ങൾക്ക് കൂെുതൽ 
ഊർജ്ജം  കര്ുന്നതാണ്. 

 

നയൂ ഡൽഹി  

ടസപ്റ്റംബർ 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. 

 

 


