
Visit of Smt. Meenakashi Lekhi, MoS (External 
Affairs & Culture) to Panama, Honduras, Chile (April 
28 - May 05, 2022) 
May 08, 2022 

 

ఎంఓఎస్ (విదేశీ వ్యవ్హారాలు & సంసకృతి) శీీమతి మీనాక్షి లేఖి, 
పనామా, హ ండురాస్, చిలీ పర్యటన (ఏప్రిల్ 28 – మే 5, 2022) 
మే 08, 2022 

 

1. విదేశీ వ్యవ్హారాలు మరియు సాాంస్కృతిక శాఖ శాఖ స్హాయ మాంతిి (ఎాంఓఎస్) శీమీతి మీనాక్షి లేఖి 
(ఎాంఎల్), 2022 ఏప్రిల్ 28 - మే 5 తేదీలలో  పనామా, హ ాండురాస్ మరియు చిలీలల పర్యట ాంచార్ు. 
 
2. 2022 ఏప్రిల్ 28 – మే 1 తేదీలలో  తన పనామా పర్యటన స్ాందర్భాంగా ఎాంఓఎస్ (ఎాంఎల్), పనామా 
విదేశీ వ్యవ్హారాల మాంతిి గౌర్వ్నీయ Ms. ఎరికా మౌయిన్స్ ను కలుస్ుకుని, ద్వైపాక్షిక చర్చలు 
జురిపార్ు. ఈ స్ాందర్భాంగా పనామా పభిుతై మాంతిి గౌర్వ్నీయ Ms. జనినా త్వానీ కూడా చర్చలలో  
పాలగొ నాార్ు. వాణిజయాం మరియు ప్ెటటు బడులు, ఆరోగ్యాం మరియు ఔషధాలు, ఆయుష్, ఐటీ, అాంతరిక్షాం 
మరియు సాాంస్కృతిక ర్ాంగాలలో  స్హకారానిా ప్ెాంప ాంద ాంచుకోవ్డానికి ఇర్ు పక్షాలు అాంగీకరిాంచాయి. 
దౌతయ మిషన్స/పో స్ు కు స్ాంబాంధ ాంచిన అధ కార్ులప్ెవ ఆధార్పడిన వారి కోస్ాం పయిోజనకర్మ ైన 
ఉపాధ కలపనప్ెవ భార్త్ మరియు పనామా మధ్య ఒపపాందాం కుద రిాంద . భార్త్-ఎస్ఐసీఏ ఫ్రిమ వ్ర్కక దాైరా 
అలాగే బహుళ పక్ష వేద కలలో  మరిాంత స్హకారానికి గ్ల అవ్కాశాలను అనేైషరాంచేాందుకు కూడా ఇర్ు 
పక్షాలు అాంగీకరిాంచాయి. 
 
3. సాాంస్కృతిక శాఖ మాంతిి గౌర్వ్నీయ Ms. గిసెలో్ల గ ాంజాలెజ్ విలోర్ూతో భేటీ స్ాందర్భాంగా ఎాంఓఎస్ 
(ఎాంఎల్) 2021-24కు స్ాంబాంధ ాంచిన సాాంస్కృతిక మారిపడి పో ి గాీమ ఒపపాందాంప్ెవ స్ాంతకాలు చేశార్ు. 
కెనాల్ అడిినిసరు షేన్స శాఖ మాంతిి శీ ీఅరిసెటుడ్స్ రోయోతో కల్లసర ఎాంఓఎస్ (ఎాంఎల్) పనామా కాలువ్ను 
కూడా స్ాందరిశాంచార్ు. అమ రికాలల అతిప్ెదద  సరైచాా వాణిజయ జోన్స (ఎఫ టీజడ్స) అయిన కోలన్స 
ఎఫ టీజడ్స ను కూడా ఆమ  స్ాందరిశాంచార్ు అలాగే ఎఫ టీజడ్స కార్యకలాపాలప్ెవ ఇాంకా భార్త్ తో స్హకారానికి 
స్ాంబాంధ ాంచి అవ్కాశాం ఉనా ర్ాంగాలప్ెవ ఆమ కు అకకడి అధ కార్ులు వివ్రిాంచార్ు. పనామాకు చ్ాంద న 
భార్తీయ ఎాంటపి్ెినయయరో్ను ఆమ  కలుస్ుకునాార్ు అలాగే ఎఫ టీజడ్స లలని వారి షో ర్ూమ లను కూడా 
స్ాందరిశాంచార్ు. 
 



4. పఖిాయత సరాంటా కోసెురాలల అాంతరాా తీయ యోగా ద నోత్వానికి(ఐడీవ వ) స్ాంబాంధ ాంచిన స్నాాహాలకు 
(కరెున్స రెైజర్క) ఎాంఓఎస్ (ఎాంఎల్) నేతృతైాం వ్హ ాంచార్ు. పనామా సాాంస్కృతిక శాఖ మాంతిి మరియు 
ఇదదర్ు ఉప మాంతరిలు కూడా ఈ కార్యకమీాంలల పాలగొ నాార్ు. ఎాంఓఎస్ హ ాందయ దేవాలయానిా 
స్ాందరిశాంచడాంతో పాటట సాాంపదిాయ గ్రాాలల పాలగొ ని, అశోక వ్ృక్షానిా నాటార్ు. పనామా మరియు 
భార్తీయ నృతాయలు రెాండిాంట నీ పదిరిశాంచే ఏకేఏఎాం వేడుకలకు స్ాంబాంధ ాంచిన ఫ్రిమ వ్ర్కక లల భాగ్ాంగా 
ఏరాపటట చేసరన సాాంస్కృతిక కార్యకమీానికి కూడా ఆమ  హజర్యాయర్ు. భార్తీయ కమయయనిటీ స్భుయలతో 
కూడా ఆమ  స్ాంభాషరాంచార్ు, లాట న్స అమ రికాలలకెలాో  అతయధ కాంగా 15,000 మాంద  భార్తీయులు ఇకకడ 
నివ్సరస్ుు నాార్ు. 
 
5. 2022 మే 1-3 తేదీలలో  హ ాండురాస్ లల తన పర్యటన స్ాందర్భాంగా ఎాంఓఎస్ (ఎాంఎల్), హ ాండురాస్ 
ప్ెిసరడ్ాంట్ గౌర్వ్నీయ Ms. ఐరిస్ జియామారా కాయసోు ే  సారిిాంటోను కలుస్ుకునాార్ు. హ ాండురాస్ 
తాతాకల్లక విదేశీ వ్యవ్హారాలు మరియు అాంతరాా తీయ స్హకార్ శాఖ మాంతిి గౌర్వ్నీయ శీ ీఆాంటోనియో 
గారి్యాను కూడా ఆమ  కలుస్ుకుని, వివిధ్ ద్వైపాక్షిక మరియు అాంతరాా తీయ అాంశాలను చరిచాంచార్ు. 
26.5 మిల్లయన్స డాలరో్ జమాసాు ే న్స వాయలీ సాగ్ునీట  పాిజెకుు కు హ ాండురాస్ వ్యవ్సాయ శాఖ మాంతిి Ms. 
లారా సౌజోతో కల్లసర ఎాంఓఎస్ (ఎాంల్) శాంకుసాా పన చేశార్ు. ఈ పాిజెకుు కు భార్త పిభుతైాం ర్ుణ 
స్దుపాయానిా అాంద ాంచిాంద . ఈ పాిజెకుు  3,060 హెకాు రో్ పాంట భయములకు సాగ్ు నీట ని అాంద స్ుు ాందని 
అాంచనా అలాగే స్ుమార్ు 1,200 మాంద  రెైతరలకు దీనివ్లో పయిోజనాం చేకూర్ుతరాంద . 
 
6. ఆజాదీకా అమృత్ మహ త్వ్  (ఏకేఏఎాం)లల భాగ్ాంగా, ఎాంఓఎస్ (ఎాంఎల్) హ ాండురాస్ లలని అతిప్ెదద  
ప్ెవవైేట్ యయనివ్రి్టీ (యయనిటెక్) లల ‘’75 వ్స్ాంతాల భార్తీయ వ్ృద ి  పథాం’’ అనే అాంశాంప్ెవ 300 మాంద కి 
ప్ెవగా విదాయర్ుా లు, అధాయపకులు మరియు విదాయవేతులను ఉదేదశాంచి పసి్ాంగిాంచార్ు. భార్త్ యొకక కొతు  
విదాయ విధానాం-2020 కిాంద స్హకారానికి గ్ల అవ్కాశాలను అనేైషరాంచేాందుకు దేశాంలలని 21 
యయనివ్రి్టీలకు చ్ాంద న రెకాు ర్ుో  మరియు ఉప రెకాు రో్తో కూడా ఆమ  స్ాంభాషరాంచార్ు. హ ాండురాస్ 
జాతీయ యయనివ్రి్టీలల నిర్ైహ ాంచిన ఐడీవ వ 2022కు స్ాంబాంధ ాంచిన కరెున్స రైెజర్క కార్యకమీానికి 
ఎాంఓఎస్ (ఎాంఎల్) హజర్యాయర్ు అలాగే మొకకలు నాటే కార్యకమీాంలల పాలగొ నడాంతో పాటట 2008లల 
భార్త్ న లకొల్లపన ఇనఫరేిషన్స టెకాాలజీ విదయలల సెాంటర్క ఆఫ ఎక్లెన్స్ (సీఈఈఐటీ)ను 
స్ాందరిశాంచార్ు. ఇాందులల ఇపపట వ్ర్కూ 26,000 మాంద కి ప్ెవగా విదాయర్ుా లకు శక్షణనిచాచర్ు. భార్తీయ 
స్హాయాంతో 2016లల ఈ సెాంటర్క ను ఆధ్ునీకరిాంచార్ు. శాన్స పె్డరి  డి స్ులాలల  ఉనా భార్తీయ 
కమయయనిటీతో ఎాంఓఎస్ (ఎాంల్) స్ాంభాషరాంచార్ు. ఇకకడ తకుకవ్ సాా యిలలనే భార్తీయ పౌర్ులు 
ఉనాపపట కీ చాలా శకిువ్ాంతమ ైన కమయయనిటీ ఇద . 
 



7. చిలీలల ఎాంఓఎస్ (ఎాంఎల్) చిలీ విదేశాాంగ్ మాంతిి గౌర్వ్నీయ Ms. ఆాంటోనియా ఉరెజోలా నోగ్ువేరాను 
కలుస్ుకుని, ద్వైపాక్షిక స్ాంబాంధాల గ్ురిాంచి వివ్ర్ాంగా చర్చలు జరిపార్ు. ఫారాి, అాంతరిక్షాం, 
పునర్ుతాపదక ఇాంధ్నాం మరియు వ వకలయాం గ్ల వ్యకుు ల సాధ కార్తకు స్ాంబాంధ ాంచి స్హకార్ాం కోస్ాం 
ద్వైపాక్షిక ఒపపాందాలను సాధ్యమ ైనాంత తైర్గా ఖరార్ు చేయడానిా స్ులభతర్ాం చేసరాందుకు తమ తమ 
అాంతరొ్త పకిియీలను వేగ్వ్ాంతాం చేయాలని ఇర్ు పక్షాలు అాంగీకరిాంచాయి. తమ ఉమిడి విలువ్లు 
ఇాంకా స్యతాిలకు అనుగ్ుణాంగా పసరఫ్రక్ కూటమి మరియు బహుళపక్ష వేద కలలో  స్నిాహ తాంగా కల్లసర 
పనిచేయాలని కూడా వార్ు అాంగీకరిాంచార్ు. 
 
8. చిలీ సాాంస్కృతిక, కళలు మరియు వార్స్తై శాఖ మాంతిి గౌర్వ్నీయ Ms. జూల్లయిేటా బాిడ్స సీక 
హెరాాాండ్జ్ తో తన స్మావేశాం స్ాందర్భాంగా, ఒకరి దేశాంలల మర కర్ు తమ సరనిమాలను పదిరిశాంచడాంతో 
స్హా సాాంస్కృతిక కార్యకమీాలను నిర్ైహ ాంచడాంలల స్హకరిాంచుకోవ్డానికి ఇర్ు పక్షాలు స్మితిాంచాయి. 
చిలీ చాాంబర్క ఆఫ డిపయయటీస్ సీపకర్క గౌర్వ్నీయ శీ ీరౌల్ సో టో మరియు భార్త్-చిలీ పారో్మ ాంటరీ 
ఫ్ెిాండ్స షరప్ గ్యీప్ ప్ెిసరడ్ాంట్ గౌర్వ్నీయ Ms. సరకారిినీతో కూడా ఎాంఓఎస్ (ఎాంఎల్) స్మావేశమయాయర్ు. 
చిలీ పారో్మ ాంట్ సెషన్స లల కూడా ఎాంఓఎస్ కొద దసరపు పాలగొ నాార్ు. 
 
9. చిలీ పరిశమీల ఫ్ెడరేషన్స (సో ఫో ఫా) పతిినిధ్ులను ఎాంఓఎస్ కలుస్ుకునాార్ు అలాగే వాణిజయాం 
మరియు ప్ెటటు బడులలో  పె్ర్ుగ్ుతరనా ద్వైపాక్షిక స్హకార్ాంప్ెవ, చిలీ కాంప్ెనీలకు గ్ల అవ్కాశాలు ఇాంకా 
భార్త్ తో వాయపార్ాం చేయడాం వ్లో పయిోజనాల గ్ురిాంచి చరిచాంచార్ు. చిలీలల ఉనా భార్తీయ 
కమయయనిటీతో కూడా ఆమ  స్ాంభాషరాంచార్ు అలాగే ఖాదీ మరియు ఆయురేైద ఎగిాబిషన్స ను 
పాిర్ాంభాంచార్ు. ఇాండియా @75 ఏకేఏఎాం వేడుకలలో  భాగ్ాంగా ఒక మొకకను నాటార్ు. చిలీలల ఐడీవ వ 
2022కు స్ాంబాంధ ాంచిన కరెున్స రెైజర్క కార్యకమీాంలల కూడా ఆమ  పాలగొ నాార్ు. 
 
10. పనామా, హ ాండురాస్ మరియు చిలీ పర్యటన, మధ్య మరియు దక్షిణ అమ రికాలలని ఈ మయడు 
దేశాలతో భార్త్ స్ాంబాంధాలకు నయతనోతేుజానిా అాంద ాంచిాంద . 
 
నయయఢిలీీ 
మే 08, 2022 
 
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. 


