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

શ્રીમતી મીનાક્ષી લેખીની મુલાકાત રાજ્ય વિદેશ પ્રધાન (બાહ્ય બાબતો અને સંસ્કૃવત) પનામા, હોન્ડુરાસ, વિલી
(28 એવપ્રલ થી 05 મે, 2022 સુધી)
મે 08, 2022
ભારતના વિદેશ અને સંસ્કૃવત રાજ્ય મંત્રી, શ્રીમતી. મીનાક્ષી લેખી, રાજ્ય વિદેશ પ્રધાન (બાહ્ય બાબતો અને સંસ્કૃવત)એ તા.
28 એવપ્રલ થી 05 મે 2022 દરવમયાન પનામા, હોન્ડુરાસ અને વિલીની મુલાકાત લીધી હતી.
2. તેમની 28 એવપ્રલ થી 01 મે 2022 દરવમયાન પનામાની મુલાકાત દરવમયાન, રાજ્ય વિદેશ પ્રધાન (બાહ્ય બાબતો
અને સંસ્કૃવત) એ પનામાના વિદેશ મંત્રી શ્રીમતી એરરકા મોઈનેસ અને વવિપક્ષીય િિાાઓ યોજી હતી જે દરવમયાન પનામા
સરકારના મંત્રી

સુશ્રી જાનૈના ટેિેની પણ હાજર હતા. બંને પક્ષો િેપાર અને રોકાણ, આરોગ્ય અને ફામાા, આયુષ, આઈટી,

સ્પેસ અને સંસ્કૃવતમાં સહકાર િધારિા સંમત થયા હતા. ભારત અને પનામા િચ્િે રાજવિારી વમશનિાળા/હોદો ધરાિતા
અવધકારીઓના આવશ્રતો માટે લાભદાયક રોજગાર અંગન
ે ા કરાર પર હસ્તાક્ષર કરિામાં આ્યા હતા. બંને પક્ષો ભારત-SICA
ફ્રેમિકા અને બહુ પક્ષીય મંિ વિારા િધુ સહયોગ અભ્યાસ માટે પણ સંમત થયા હતા.
3. ભારતના સાંસ્કૃવતક મંત્રી સાથેની બેઠકમાં સુશ્રી વગસેલ ગોન્ઝાલેઝ વિલારુ, રાજ્ય વિદેશ પ્રધાન (ML) એ 202124 માટે સાંસ્કૃવતક વિવનમય કાયાક્રમ પરના એક કરાર પર હસ્તાક્ષર કયાા હતા. રાજ્ય વિદેશ પ્રધાન

(ML) એ કેનાલ

એડવમવનસ્રેશન અંગેના પ્રધાન શ્રી એરરસ્ટાઇડસ રોયો સાથે પનામા કેનાલની પણ મુલાકાત લીધી હતી. શ્રીમતી લેખીએ
કોલોન ફ્રી રેડ ઝોનની પણ મુલાકાત લીધી, જે અમેરરકાનું સૌથી મોટુ ફ્રી રેડ ઝોન છે અને આ ફ્રી રેડ ઝોન અને ભારત
સાથેના સહકાર માટે સંભવિત ક્ષેત્રો વિશે વનદેશ આપ્યો હતો. શ્રીમતી લેખીએ પનામા વસ્થત ભારતીય ઉદ્યોગસાહવસકો સાથે
મુલાકાત કરી હતી અને ફ્રી રેડ ઝોનમાં આિેલા તેમના શોરૂમ્સ મુલાકાત લીધી.
4. રાજ્ય વિદેશ પ્રધાન (ML) એ આઇકોવનક Cinta Costera ખાતે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ રદિસ 2022 માટે પ્રસંગની
શરૂઆતની દોરિણી આપી હતી. પનામાના સાંસ્કૃવતક મંત્રી અને બે ઉપમંત્રીઓએ પણ આ પ્રસંગમાં ભાગ લીધો હતો. રાજ્ય
વિદેશ મંત્રીએ વહન્દુ મંરદરની મુલાકાત લીધી, પરંપરાગત ગરબામાં ભાગ લીધો અને અશોકનું િૃક્ષનું રોપણ કયુું હતું. શ્રીમવત
લેખીએ આઝાદીકા અમૃત મહોત્સિ ઉજિણીની રૂપરેખા માટે આયોવજત સાંસ્કૃવતક કાયાક્રમમાં પણ હાજરી આપી હતી જે માં
પરંપરાગત પનામી અને ભારતીય નૃત્યોનું પ્રદશાન કરિામાં આ્યું હતું. શ્રીમતી લેખીએ ભારતીય સમુદાયના સભ્યો સાથે
િાતાાલાપ કયો હતો, જે લેરટન અમેરરકામાં સૌથી િધુ,

15,000 છે .

5. તારીખ 1 થી 3 મે 2022 સુધી હોન્ડુરાસની તેમની મુલાકાત દરવમયાન, રાજ્ય વિદેશ પ્રધાન (ML) એ હોન્ડુરાસના
રાષ્ટ્રપવત,

સુશ્રી આઇરરસ વઝઓમારા કાસ્રો સરવમએન્ટોને મલય હતા. રાજ્ય વિદેશ પ્રધાન લેખી હોન્ડુરાસના વિદેશી

બાબતો અને આંતરરાષ્ટ્રીય સહકારના કાયાકારી પ્રધાન, શ્રી એન્ટોવનયો ગાર્સસયાને પણ મળ્યા હતા અને વિવિધ વવિપક્ષીય,
પ્રાદેવશક અને આંતરરાષ્ટ્રીય મુદ્દાઓ પર િિાા કરી. રાજ્ય વિદેશ પ્રધાન (ML) સાથે કૃવષ પ્રધાન સુશ્રી લૌરા સુઆઝો, લાઇન
ઓફ ક્રેરડટ વિારા ભારત સરકાર વિારા ભંડોળ પૂરું પાડિામાં આિેલ રૂ. 2.15 અબજના જામસ્ત્રન િેલી સસિાઈ પ્રોજે ક્ટ
માટે વશલાન્યાસ કયો. આ પ્રોજે ક્ટથી 3,060 હેક્ટર જમીનની સસિાઈનો અંદાજ છે અને લગભગ 1200 ખેડૂતોને ફાયદો

થશે.
6. આઝાદી કા અમૃત મહોત્સિના ભાગ રૂપે, રાજ્ય વિદેશ પ્રધાને ઓફ હોન્ડુરાસની સૌથી મોટી ખાનગી યુવનિર્સસટી
(UNITEC) ખાતે 300 થી િધુ વિદ્યાથીઓ, અધ્યાપકો અને વશક્ષણવિદોને "ભારતની વિકાસ ગાથાના 75 િષા" પર
સંબોવધત કયાા હતા. શ્રીમતી લેખીએ દેશની 21 યુવનિર્સસટીઓના રેક્ટરો અને િાઇસ રેક્ટરો

સાથે પણ ભારતની નિી

વશક્ષણ નીવત 2020 હેઠળ સહકારની શક્યતાઓના અભ્યાસ માટે િાતાાલાપ કયો હતો. શ્રીમતી લેખીએ નેશનલ યુવનિર્સસટી
ઓફ હોન્ડુરાસ ખાતે આંતર રાષ્ટ્રીય યોગા 2022 માટે શરૂઆતના પ્રસંગે પણ હાજરી આપી, િૃક્ષારોપણ અવભયાનમાં ભાગ
લીધો અને

કેન્ર 2008 માં ભારત વિારા સ્થપાયેલ એજ્યુકશ
ે ન ઇન ઇન્ફમેશન ટેક્નોલોજી (CEEIT) કેન્રની, જ્યાં

અત્યાર સુધીમાં 26,000 થી િધુ વિદ્યાથીઓને તાલીમ આપિામાં આિી છે તે કેન્રને 2016 માં ભારતીય સહાયથી અપગ્રેડ
કરિામાં આ્યું હતું તેની મુલાકાત લીધી હતી. શ્રીમતી મીનાક્ષી લેખી, રાજ્ય વિદેશ પ્રધાને સાન પેડ્રો ડી સુલામાં નાનો પણ
જોશીલા ભારતીય સમુદાય સાથે પણ િાતાાલાપ કયો હતો.
7. વિલીમાં, રાજ્ય વિદેશ પ્રધાન વિલીના વિદેશ મંત્રી સુશ્રી એન્ટોવનયા ઉરેજોલા નોગુએરાને મળ્યા હતા જે મની સાથે તેમણે
વવિપક્ષીય સંબંધો પર વિગતિાર િિાા કરી હતી. બંને પક્ષો ફામાા, સ્પેસ, રરન્યુએબલ

એનર્જી અને વિકલાંગ ્યવક્તઓના

સશવક્તકરણમાં સહકાર માટે વવિપક્ષીય કરારના િહેલા વનષ્કષાની સુવિધા માટે પોતપોતાની આંતરરક પ્રરક્રયાઓને ઝડપી
બનાિિા સંમત થયા હતા. તેઓ તેમના સમાન મૂલ્યો અને વસવધાંતોને ધ્યાનમાં રાખીને “પેવસરફક જોડાણ” અને બહુ પક્ષીય
મંિમાં નજીકથી કામ કરિા માટે પણ સંમત થયા હતા.
8. વિલીના સંસ્કૃવત, કળા અને ઐવતહાવસક વિરાસત મંત્રી, સુશ્રી જુ વલએટા બ્રોડસ્કી હનાાન્ડીઝ સાથેની તેમની બેઠક દરવમયાન,
બંને પક્ષો એકબીજાના દેશોમાં રફલ્મોના સ્ક્રીનીંગ સવહત સાંસ્કૃવતક કાયાક્રમોના આયોજનમાં સહકાર આપિા સંમત થયા હતા.
રાજ્ય વિદેશ પ્રધાન શ્રીમતી લેખીએ વિલીની િેમ્બર ઓફ ડેપ્યુટીઝના અધ્યક્ષ, શ્રી રાઉલ સોટો અને ભારત-િીલી સંસદીય
વમત્રતા જૂ થના પ્રમુખ, સુ.શ્રી. વસકાર્ડડની સાથે મુલાકાત કરી હતી રાજ્યમાં વિલીની સંસદના સત્રની ઝાંખી પણ કરી હતી.
9. રાજ્ય વિદેશ પ્રધાને વિવલયન ફેડરેશન ઓફ ઇંડવસ્રઝ સાથે મુલાકાત કરી હતી અને િેપાર તથા રોકાણમાં િધતા વવિપક્ષીય
સહકાર, વિલીની કંપનીઓ માટે તકો અને ભારત સાથે િેપાર કરિાના ફાયદા અંગે િિાા કરી હતી. શ્રીમતી લેખીએ વિલીમાં
ભારતીય સમુદાય સાથે પણ િાતિીત કરી હતી અને ખાદી અને આયુિેદ પ્રદશાનનું ઉદઘાટન કયુું હતું તથા ભારતના 75માં
આઝાદીકા અમૃત મહોત્સિની ઉજિણીના ભાગ રૂપે વ્રક્ષારોપણ કયુું હતું. શ્રીમતી લેખીએ વિલીમાં આંતર-રાષ્ટ્રીય યોગ રદિસ
2022 માટે શરૂઆત કરિાના પ્રસંગમાં ભાગ લીધો હતો.
10. પનામા, હોન્ડુરાસ અને વિલીની મુલાકાતે મધ્ય અને દવક્ષણ અમેરરકાના આ દેશો સાથે ભારતના સંબધ
ં ોને નિી ગવત
આપી છે .
નિી રદલ્હી
08 મે, 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.

