
Visit of Minister of State for External Affairs, Smt. 

Meenakashi Lekhi to Portugal (September 12-14, 2021) 
September 15, 2021  

ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମୀନକାଶୀ ବେଖୀଙ୍କ ପର୍ତ୍ତୁ ଗାେ ଗସ୍ତ (12-14 ବେବପେମବର 
2021) 

ବେବପେମବର 15, 2021 

1. ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମୀନକାଶୀ ବେଖୀ 12-14 ବେବପେମବର 2021 ପର୍ତ୍ତୁ ଗାେ ଗସ୍ତବର ଯାଇଥିବେ। 

2. ଏହ ିଗସ୍ତ େମୟବର ଶ୍ରୀମତୀ ବେଖୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରତପିକ୍ଷ ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ଏବ୍ଂ େହବଯାଗ ରାଷ୍ଟ୍ର େଚବି୍ ମାନୟବ୍ର ଶ୍ରୀ ଫ୍ରାନିବିକା 
ଆବେଙ୍କ େହ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ େମ୍ପକତର ଗଭୀର ଭାବବ୍ େମୀକ୍ଷା କରଥିିବେ। ଏହା ପବର ପର୍ତ୍ତୁ ଗାେବର କାଯତୟ କରବି୍ାକୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରକିଙ୍କ 
ନଯୁିକି୍ତ ଉପବର ମାଇେଖଣୁ୍ଟ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ଚୁକି୍ତନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହାଇଥିୋ। ପର୍ତ୍ତୁ ଗାେ ବହଉଛ ିପ୍ରଥମ ୟୁବରାପୀୟ ବେଶ ଯାହା େହତି ଭାରତ 
ଶ୍ରମିକ ଗତଶିୀଳତା ଉପବର ଏକ ଉତ୍ସଗତୀକୃତ ଚୁକି୍ତନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରଛି।ି ୟୁବରାପୀୟ େଂଘ ବ୍ାହାବର ପର୍ତ୍ତୁ ଗାେ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାକ୍ଷରତି ବହାଇଥିବ୍ା 

ଏହା ପ୍ରଥମ ଚୁକି୍ତ। ଏହ ିଚୁକି୍ତବର ପର୍ତ୍ତୁ ଗାେବର ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକ ଏବ୍ଂ ବପଷାୋରଙ୍କ ନଯୁିକି୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନରି୍ଦ୍ତାରତି ବହାଇଛ ିଏବ୍ଂ ଏହା େୁଇ 
ବେଶ ମଧ୍ୟବର ୋମାଜକି-ଅଥତବନୈତକି େମ୍ପକତକୁ ଆହୁର ିମଜବୁ୍ତ କରବି୍ା େହତି ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ନଯୁିକି୍ତ େବୁଯାଗ ବଖାେିବ୍। 

3. ପର୍ତ୍ତୁ ଗାେର ବ୍ବିେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବ୍ର ଶ୍ରୀ ଅଗବଟା ୋବଣ୍ଟାସ୍ େେିଭା ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବଭାଜନ ଆବୟାଜନ କରଥିିବେ 
ବଯଉଁଥିବର ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ଏବ୍ଂ େହବଯାଗ ରାଷ୍ଟ୍ର େଚବି୍ ମାନୟବ୍ର ଶ୍ରୀ ଫ୍ରାନିବିକା ଆବେ ଏବ୍ଂ ଆନ୍ତଜତାତୀୟକରଣ ରାଷ୍ଟ୍ର େଚବି୍ 
ମାନୟବ୍ର ଶ୍ରୀ ୟୁରବିକା ବ୍ରେିହାବଣ୍ଟ ଡଆିସ୍ ମଧ୍ୟ ବଯାଗ ବେଇଥିବେ। ମନ୍ତ୍ରୀ େେିଭା ଭାରତର ଟୀକାକରଣ ପ୍ରୟାେକୁ ପ୍ରଶଂୋ କରବି୍ା େହ 

ମହାମାରୀ ପରସି୍ଥିତ ିେୁଧୁରବି୍ା ପବର େୁଇ ବେଶ ମଧ୍ୟବର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ଗସ୍ତର ଗତ ିଜାର ିରଖିବ୍ାକୁ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରଥିିବେ। ମନ୍ତ୍ରୀ 
େେିଭା ଚଳତି ବ୍ଷତ ମଇ ମାେବର ବପାବଟତାବର ଭାରତ-ୟୁବରାପୀୟ େଂଘ ବନତାଙ୍କ େଫଳ ବବ୍ୈଠକ ବ୍ଷିୟବର ମଧ୍ୟ କହଥିିବେ ଏବ୍ଂ 

ବ୍ରବେେିବର ଏହାର ଫଳାଫଳର ଶୀଘ୍ର କାଯତୟକାରତିା ଉପବର ଗରୁୁତ୍ୱାବରାପ କରଥିିବେ। ପର୍ତ୍ତୁ ଗାେ େହତି ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ଅଥତବନୈତକି ଏବ୍ଂ 
ବ୍ାଣିଜୟିକ େମ୍ପକତକୁ ବ୍ଢାଇବ୍ା ଏବ୍ଂ ବ୍ବି୍ଧିତା ଆଣବି୍ା ଉପବର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ବେବ୍ାକୁ ଆହବାନ ବେଇଥିବେ ଏବ୍ଂ ରାଜବନୈତକି, 
ବ୍ୟବ୍ୋୟିକ ତଥା ବୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର େମ୍ପକତ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଟକିାକରଣ ଏବ୍ଂ ଟକିା ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ପାରସ୍ପରକି ସ୍ୱୀକୃତ ିେମବନ୍ଧବର 

ତତ୍ପରତାକୁ ବୋହରାଇଥିବେ। 

4. ପର୍ତ୍ତୁ ଗାେର େଂକତୃ ିମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବ୍ର ଡକେର ଗ୍ରାକା ବଫାନବେକାଙ୍କ େହ ତାଙ୍କ ବବ୍ୈଠକବର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବଫବୃ୍ଆରୀ 2020 ବର 
ପର୍ତ୍ତୁ ଗାେ େହତି ସ୍ୱାକ୍ଷରତି ଏମଓୟୁ ଅଧୀନବର ଯୁବ୍କ ଏବ୍ଂ ୋହତିୟିକ ପ୍ରତନିଧିୀ େଳ ବ୍ନିମିୟ, ବୋଥାେଠାବର ୋମୁଦି୍ରକ ଐତହିୟ 
ଗୟାବେରୀ ପ୍ରତଷି୍ଠା, ଐତହିୟ େଂରକ୍ଷଣ, ଅଭିବେଖାଗାର ଏବ୍ଂ ମୁୟଜଓିବୋଜବିର େକ୍ଷତା ବୃ୍ର୍ଦ୍ ିଏବ୍ଂ ଏ େମବନ୍ଧୀୟ ବକୌଶଳବର ପ୍ରଶକି୍ଷକଙ୍କ 
ତାେିମ ଭଳ ିେଂକତୃ ିବକ୍ଷତ୍ରବର େହବଯାଗର ରାସ୍ତା ଅନୁେନ୍ଧାନ କରଥିିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ତ୍ତୁ ଗୀଜ୍ ଭାଷା ବେଶମାନଙ୍କର (େପିିଏେପି) 
କାଯତୟନବି୍ତାହୀ େଚବି୍ ମାନୟବ୍ର ଡକେର ଜାକରଆିସ୍ ଡା ବକାଟାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ବଭଟଥିିବେ। ଜୁୋଇ 2021 ବର େୁଆଣ୍ଡା େମି୍ମଳନୀବର 
ଆବୋେଏିଟ୍ ପଯତୟବବ୍କ୍ଷକ ଭାବ୍ବର େପିିଏେପିବର ବଯାଗ ବେବ୍ା ପବର ଭାରତ ଏବ୍ଂ େପିିଏେପି ମଧ୍ୟବର ଏହା ପ୍ରଥମ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ 



ବ୍ାର୍ତ୍ତାଳାପ ଥିୋ। େପିିଏେପିର େକ୍ଷୟ ଅନୁଯାୟୀ େୁବୋବଫାନ୍ ବେଶଗଡୁକି େହ େହବଯାଗକୁ ବ୍ଢାଇବ୍ା େଗିବର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର 

ପ୍ରତବି୍ର୍ଦ୍ତାକୁ ଜଣାଇଥିବେ। 

5. ଏହ ିଗସ୍ତ େମୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତୀୟ େମୁୋୟ େହତି ମଧ୍ୟ ବ୍ାର୍ତ୍ତାଳାପ କରଥିିବେ ଏବ୍ଂ େିେବ୍ନବର ଭାରତୀୟ େୂତାବ୍ାେ ଦ୍ୱାରା 
ଆବୟାଜତି ଭାରତର େମୃର୍ଦ୍ ୋଂକତୃକି ଐତହିୟକୁ ପାଳନ କରୁଥିବ୍ା ଆଜାେକିା ଅମୃତ ମବହାତ୍ସବ୍ବର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରଥିିବେ। ଭାରତୀୟ 
େଂକତୃରି େଂରକ୍ଷଣ ତଥା ବ୍ାେବୁେବ୍ କୁଟୁମବକମ ଭାବ୍ନାକୁ ବନଇ ଭାରତ ଏବ୍ଂ ବ୍ଶି୍ୱ ମଧ୍ୟବର େୃଢ ବ୍ନ୍ଧନ ଗଢବି୍ାବର ବେ ଭାରତୀୟ 
େମେୁାୟର ଭୂମିକା ବ୍ଷିୟବର କହଥିିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପାକତ ପରେିଶତନ କର ିମହାତ୍ମାଙୁ୍କ ପୁଷ୍ପମାେୟ ଅପତଣ କରଥିିବେ ଏବ୍ଂ 
ପବର ହନୁି୍ଦ ମନ୍ଦରି ପରେିଶତନ କରଥିିବେ। 

6. ପର୍ତ୍ତୁ ଗାେ େହତି ଭାରତର ପାରମ୍ପାରକି େମ୍ପକତ ଉଷମତା ଏବ୍ଂ ବ୍ନୁ୍ଧତା ଦ୍ୱାରା ଚହି୍ନତି ଏବ୍ଂ ବନତୃବ୍ଗତଙ୍କ ପାରସ୍ପରକି ବୁ୍ଝାମଣା ଏବ୍ଂ 

େମଥତନ ବଯାଗୁ ଗତ କଛି ିବ୍ଷତବର ଏହା ଗତଶିୀଳ ବହାଇଛ।ି ବକାଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା େୃଟି ବହାଇଥିବ୍ା ବ୍ୟାଘାତ େବେ ଅଥତନୀତ ି
ଏବ୍ଂ ବ୍ୟବ୍ୋୟ, ବ୍ଜି୍ଞାନ, ପ୍ରତରିକ୍ଷା, ବୋକ େମ୍ପକତ ଏବ୍ଂ େଂକତୃ ିବକ୍ଷତ୍ରବର େୁଇ ବେଶ ମଧ୍ୟବର େକ୍ରୟି ତଥା ବ୍ର୍ଦ୍ଷୁି୍ଣ େହବଯାଗ ରହଛି।ି 
ମହାମାରୀ ଆରମ୍ଭ ବହବ୍ା ପରଠାରୁ ଏହ ିଗସ୍ତ ଭାରତରୁ ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଗସ୍ତ ଯାହା ପର୍ତ୍ତୁ ଗାେ ଏବ୍ଂ ୟୁବରାପୀୟ େଂଘ େହତି ଭାରତର 

ବ୍ଢୁଥିବ୍ା େମ୍ପକତକୁ ଆହୁର ିମଜବୁ୍ତ କରଛି।ି 

ନୂଆେଲି୍ଲୀ 

ବେବପେମବର 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. 

 

 

 


