
Visit of Minister of State for External Affairs, Smt. 

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

வெளிெிகார மாநில அமமச்சர் திருமதி.மீனாட்சி லலக்ஹி ல ார்ச்சுகல் 

ெிஜயம் (வசப்டம் ர் 12-14,2021) 

 

1. வெளிவிகார மாநில அமமசச்ர ்(MoS ) திருமதி.மீனாட்சி லலக்ஹி 

அலுெல்பூரெ்மாக ல ாரச்ச்ுகல் நாட்டிற்கு 12-14 ,2021 முதல் விஜயம்.   

 

2. ெருமகயின் ல ாது MOS தனது சகா, வெளியுறவு மற்றும் ஒத்துமை ்புக்கான மாநில 

வசயலாளர ் எச.்இ. உடன் இருதர ்பு உறவுகமள ஆைமாக ஆய்வு வசய்தார.்திரு. 

பிரான்சிஸ்லகா ஆண்ட்லர. இமதத் வதாடரந்்து ல ாரச்ச்ுகலில் லெமல வசய்ய 

இந்தியக் குடிமக்கமள ஆட்லசர ்்பு வசய்ெதற்காக மமல்கல் இருதர ்பு 

ஒ ் ந்தம் மகவயழுத்தானது. வதாழிலாளர ் நடமாட்டம் குறித்த பிலரத்திலயக 

ஒ ் ந்தத்தில் இந்தியா மகவயழுத்திட்ட முதல் நாடு ல ாரச்ச்ுகல் ஆகும். 

ஐலரா ்பிய ஒன்றியத்திற்கு வெளிலய ல ாரச்ச்ுகல் மகவயழுத்திட்ட முதல் 

ஒ ் ந்தம் இதுொகும். இந்த ஒ ் ந்தம் ல ாரச்ச்ுகலில் உள்ள இந்தியத் 

வதாழிலாளரக்ள் மற்றும் வதாழில் ெல்லுனரக்மள ஆட்லசர ்்பு வசய்ெதற்கான 

நமடமுமறகமள ெகுக்கிறது. லமலும் இருநாடுகளுக்கிமடலயயான சமூக 

வ ாருளாதார வதாடரப்ுகமள லமலும் ெலு ் டுத்தும் இந்தியரக்ளுக்கு புதிய 

லெமலொய் ்புகமள திறக்கும். 

 

3.  ல ாரச்ச்ுகல் வெளியுறவு அமமசச்ர ் எச.்இ. திரு அகஸ்லடா சாண்லடாஸ் 

சில்ொ,MoS க்கான மதிய உணமெ ெைங்கினார,் இதில் வெளியுறவு மற்றும் 

ஒத்துமை ்பு மாநில மாநில வசயலாளர ் எச.்இ. திரு. பிரான்சிஸ்லகா ஆண்ட்லர 

மற்றும் சரெ்லதச மயமாக்கல் மாநில வசயலாளர ் எச.்இ. திரு யுரிலகா 

பிரில்ஹான்லட டயஸ்.அமமசச்ர ் சில்ொ வெகுஜன தடு ்பூசி முயற்சிகமள 

 ாராட்டினார ் மற்றும் வதாற்றுலநாய் நிமலமம லமம் டுெதால் இரு 

நாடுகளுக்கும் இமடயிலான உயரம்ட்ட இரு தர ்பு ெருமககளின் லெகத்மத 

வதாடரும் என்று நம்பிக்மக வதரிவித்தார.் அமமசச்ர ்சில்ொ இந்த ஆண்டு லம 

மாதம் ல ாரல்டாவில் நடந்த வெற்றிகரமான இந்தியா-ஐலரா ்பிய ஒன்றியத் 

தமலெரக்ள் சந்தி ்ம யும் குறி ்பிட்டார ் மற்றும் பிரஸ்ஸல்சில் அதன் 

முடிவுகமள முன்கூட்டிலய வசயல் டுத்துெது குறித்து ெலியுறுத்தினார.் 

ல ாரச்ச்ுகலுடனான இருதர ்பு வ ாருளாதார மடட்ும் ெரத்்தக உறவுகமள 

லமம் டுத்துதல் மற்றும்  ல்ெமக ் டுதுெதில் அதிக கெனம் வசலுத்தலெண்டும் 

என்று MoS அமை ்பு விடுத்தது மற்றும் அரசியல், ெணிகம் மற்றும் மக்களிலடலய 

மீண்டும் ஈடு டுெதற்கான தடு ்பூசிகள் மற்றும் தடு ்பூசி சான்றிதை்கமள 

 ரஸ் ர ஆங்கீகாரம் வதாடர ்ான அெசரத்மத மீண்டும் ெலியுறுத்தியது.  

       

4.  ல ாரச்ச்ுக்கல் கலாசச்ார அமமசச்ருடனான அெரது சந்தி ்பில் எச.்இ. டாக்டர ்

கிரகா வ ான்லசகா, MoS இளஞரக்ள் மற்றும் இலக்கிய பிரதிநிதிகளின் 

 ரிமாற்றம், பி ்ரெரி 2020 இல் ல ாரச்ுகலுடன் மகவயழுத்திட ் ட்ட 

புரிந்துணரவ்ு ஒ ் ந்தத்தின் கீை் லலாதலில் கடல்சார ்  ாரம் ரிய காட்சியகம் 

நிறுவுதல்,  ராம் ரிய  ாதுகா ்பு, கா ் கங்கள் மற்றும் அருங்காட்சியகத்தில் 

திறன் லமம் ாடு ல ான்ற கலாசச்ாரத் துமறயில் ஒத்துமை ்புக்கான ெழிகமள 



ஆராய்ந்தார.்மற்றும் வதாடரப்ுமடய துமறகளில்  யிற்சியாளரக்ளுக்கு  யிற்சி. 

MoS லமலும் ல ாரச்ச்ுகீசிய வமாழி நாடுகளின் சமூகத்தின் (CPLP) நிரெ்ாகச ்

வசயலாளர ் எச.்இ. டாக்டர ் சக்கரியாஸ் டா லகாஸ்டா. ஜூமல 2021 இல் 

லுொண்டா உசச்ி மாநாட்டில் சிபிஎல்பிமய இமண  ாரம்ெயாளராக இந்தியா 

இமணத்த பிறகு, இந்தியாவுக்கும் சிபிஎல்பிக்கும் இமடயிலான முதல் உயரம்ட்ட 

வதாடரப்ு இதுொகும். சிபிஎல்பி-யின் வெளி ் டுத்த ் ட்ட லநாக்கங்களின்  டி 

லுலசால ான் நாடுகளுடன் ஒத்துமை ்ம  தீவிர ் டுத்துெதில் இந்தியாவின் 

உறுதி ் ாடம்ட MoS வதரிவித்தது.  

 

5. விஜயத்தின் ல ாது இந்திய ் புலம்வ யரல்தாருடன் MoS உமரயாடியதுடன், 

லிஸ் னில் உள்ள இந்தியத் தூதரகத்தால் ஏற் ாடு வசய்ய ் ட்ட இந்தியாவின் 

ெளமான கலாசச்ார  ாரம் ரியத்மத குறிக்கும் ஆசாதி கா அம்ருத் மலஹாத்செ் 

வகாண்டாட்டங்களில்  ங்லகற்றது. அெர ் இந்தியக் கலாசச்ாரத்மத 

 ாதுகா ் தில் புலம்வ யர ்சமூகத்தின்  ங்கு  ற்றி ல சினார ்மற்றும் ெசுமதெ் 

குடும் கத்தின் உணரவ்ில் இந்தியாவிற்கும் உலகத்திற்கும் இமடலய ெலுொன 

பிமண ்புகமள உருொக்கினார.் மகாத்மா காந்தி பூங்காவிற்கு ெருமக தந்து 

மகாத்மாவிற்கு மரியாமதமய வசலுத்தினார,் பின்னர ் இந்து லகாவிலுக்கு 

வசன்றார.் 

6. ல ாரச்ச்ுகலுடனான இந்தியாவின்  ாரம் ரிய உறவுகள் அரெமண ்பு மற்றும் 

நட் ால் குறிக்க ் டட்ுள்ளன மற்றும் சமீ த்திய ஆண்டுகளில்  ரஸ் ர புரிதல் 

மற்றும் தமலமமகளின் ஆதரவுடன் ஆற்றல் வ றுகிறது. லகாவிட்-19 

வதாற்றுலநாயால் ஏற் டும் இமடயூறுகள் இருந்த ல ாதிலும் இரு நாடுகளும் 

வ ாருளாதாரம் மற்றும் ெணிகம், அறிவியல்,  ாதுகா ்பு,மக்கள் உறவுகள் 

மற்றும் கலாசச்ாரம் ஆகிய துமறகளில் வசயலில் மற்றும் ெளரந்்து ெரும் 

ஒத்துமை ்பு உள்ளது. வதாற்றுலநாய் வதாடங்கிய பின்னர ் இந்தியாவிலிருந்து 

முதல் மந்திரி மட்டமான இந்த ெருமக, ல ாரச்ச்ுகல் மற்றும் ஐலரா ்பிய 

ஒன்றியத்துடன் ெளரந்்து ெரும் உறவுகளுக்கு லமலும் உத்லெகத்மத அளித்தது. 

  

நியூ வடல்லி  

வசப்டம் ர் 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. 

 

 


