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ਵਿਦਸੇ਼ ਰਾਜ ਮਤੰਰੀ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਿੱਲੋਂ ਪਰੁਤਗਾਲ ਦਾ ਦਰੌਾ (12-14 
ਸਤੰਬਰ, 2021) 

 

15 ਸਤੰਬਰ, 2021 

 

1. ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (MoS) ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ 12-14 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ 
ਅਵਿਕਾਰਤ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।  

 

2. ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਵਹਕਾਰਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ 
ਸ਼ਰੀ ਫਰਾਾਂਵਸਸਕੋ ਆਾਂਦਰ ੇਨਾਲ ਦੁਿੱਲੇ ਸਬੰਿਾਾਂ ਦੀ ਡ ੰਘੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਵਰਕਾਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਿਪ ਰਨ ਦੁਿੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ 
ਹੋਏ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਵਜਹਾ ਪਵਹਲਾ ਯ ਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਕਰਤੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨ ੰ 
ਸਮਰਵਪਤ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੁਆਰਾ ਯ ਰਪੀਅਨ ਯ ਨੀਅਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ ਇਹ ਪਵਹਲਾ ਅਵਜਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ 
ਪੇਸ਼ੇਿਰਾਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਾਂ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਾਂ ਵਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਾਂ ਲਈ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਿੇਂ ਮੌਕ ੇਖੁੱਲਣਗੇ, ਵਜਸ ਸਦਕਾ ਦੋਿਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਸਮਾਵਜਕ-ਆਰਵਿਕ ਸਬੰਿ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਹੋਣਗੇ। 
 

3. ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ਰੀ ਆਗਸਟੋ ਸੈਂਟੋਸ ਵਸਲਿਾ ਨੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ 
ਦੁਪਵਹਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਵਹਕਾਰਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ 
ਫਰਾਾਂਵਸਸਕੋ ਆਾਂਦਰ ੇਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸਕੱਤਰ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ਰੀ ਯ ਵਰਕੋ ਵਬਰਲਹੰਤੇ ਵਡਆਸ ਿੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਵਸਲਿਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਯਤਨਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 
ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਵਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਿਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਿਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਉੱਚ ਪੱਿਰੀ ਦੁਿੱਲੀ ਫੇਰੀਆਾਂ ਦੀ 
ਰਫਤਾਰ  ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪਰਗਟਾਈ। ਮੰਤਰੀ ਵਸਲਿਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟੋ ਅੰਦਰ 
ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ -ਯ ਰਪੀ ਨੇਤਾਿਾਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਬੈਠਕ ਦਾ ਿੀ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦ ੇਨਤੀਵਜਆਾਂ ਨ ੰ ਬਰਸੇਲਜ਼ 
ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦੱਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨਾਲ ਦੁਿੱਲੇ ਆਰਵਿਕ ਅਤੇ 
ਿਪਾਰਕ ਸਬੰਿਾਾਂ ਨ ੰ ਅੱਗੇ ਿਿਾਉਣ ਅਤੇ ਿੰਨ ਸੁਿੰਨਤਾ 'ਤੇ ਿਿੇਰ ੇ ਵਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 
ਰਾਜਨੀਵਤਕ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਿਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਾਂ ਨ ੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਕੇ ਦੇ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਨ ੰ 
ਆਪਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦੱਤਾ।  



 

4. ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਸਵਭਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਗਰਾਕਾ ਫੋਂਸੇਕਾ ਨਾਲ ਹੋਇ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ 
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਭਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਵਕਆਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਨੌਜਿਾਨਾਾਂ 
ਅਤੇ ਸਾਵਹਤਕ ਨੁਮਾਇੰਵਦਆਾਂ ਦਾ ਿਟਾਾਂਦਰਾ, ਫਰਿਰੀ, 2020 ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ 
ਤਵਹਤ ਲੋਿਲ ਵਿਖ ੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਗੈਲਰੀ ਦੀ ਸਿਾਪਨਾ, ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਭਾਲ, ਪੁਰਾਲੇਖ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ 
ਵਿਵਗਆਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਿਾ ਵਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਬੰਿਤ ਹੁਨਰਾਾਂ ਲਈ ਟਰ ੇਨਰਾਾਂ ਦੀ ਵਸਖਲਾਈ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ 
ਪਰੁਤਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇ(CPLP) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਮਹਾਮਵਹਮ ਡਾ. ਜ਼ੈਕਾਰੀਅਸ ਡਾ 
ਕੋਸਟਾ ਨ ੰ ਿੀ ਵਮਲੇ। ਜੁਲਾਈ, 2021 ਵਿੱਚ ਲੁਆਾਂਡਾ ਵਸਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਆਬਜ਼ਰਿਰ ਿਜੋਂ 
CPLP ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ CPLP ਦਰਵਮਆਨ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਪਵਹਲੀ ਉੱਚ ਪੱਿਰੀ 
ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ CPLP ਿੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਟੀਵਚਆਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਸੋਫੋਨ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨਾਲ 
ਸਵਹਯੋਗ ਿਿਾਉਣ ਪਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਤੀਬੱਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।   

 

5. ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਾਸੀਆਾਂ ਨਾਲ ਿੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਲਸਬਨ ਵਿੱਚ 
ਭਾਰਤੀ ਦ ਤਾਿਾਸ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਏ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੱਵਭਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨ ੰ ਦਰਸਾਉਣ ਿਾਲੇ 
ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅਵਮਰਤ ਮਹੋਤਸਿ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਵਲਆ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਿਸੁਿੈਿ ਕੁਟੁੰਬਕਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਵਿਤੀ ਨ ੰ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਮਜ਼ਬ ਤ ਵਰਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ 
ਵਿੱਚ ਪਰਿਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭ ਵਮਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਾਂਿੀ ਪਾਰਕ ਦਾ ਦੌਰਾ 
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਾਂਿੀ ਨ ੰ ਸ਼ਰਿਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਹੰਦ  ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। 
 

6. ਪੁਰਤਗਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਬੰਿ ਵਨੱਘੇ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਗ ਆਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ 
ਸਮਝ ਅਤੇ ਵਹਮਾਇਤ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾਾਂ ਨ ੰ ਰਫਤਾਰ ਵਮਲੀ ਹੈ। COVID -19 
ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਈ ਰੁਕਾਿਟਾਾਂ ਦੇ ਬਾਿਜ ਦ ਦੋਿਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦਾ ਅਰਿਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਿਵਗਆਨ, 

ਰੱਵਖਆ,  ਲੋਕ -ਪੱਿਰੀ  ਸਬੰਿਾਾਂ ਅਤੇ ਸਵਭਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਿਿਦਾ ਹੋਇਆ ਸਵਹਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ 
ਦੌਰੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਿੱਲੋਂ ਪਵਹਲਾ ਮੰਤਰੀ ਪੱਿਰੀ ਦੌਰਾ ਸੀ, ਪੁਰਤਗਾਲ 
ਅਤੇ ਯ ਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਿਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਿਾਾਂ ਨ ੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਵਮਵਲਆ। 
 

ਨਿੀਂ ਵਦੱਲੀ 
15 ਸਤੰਬਰ, 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. 

 


