Visit of Smt. Meenakashi Lekhi, MoS (External
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May 08, 2022

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਬਾਹਰੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ) ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੀਨਾਕਸ਼੍ੀ ਲੇ ਖੀ ਵੱਲੋਂ ਪਨਾਮਾ,
ਹੋਂਡੁਰਾਸ ਅਤੇ ਭਚਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ (28 ਅਪਰਲ
ੈ - 5 ਮਈ, 2022)
8 ਮਈ, 2022
1.

ਿਾਰਤ

ਦੀ

ਭਵਦੇਸ਼੍

ਅਤੇ

ਸੱਭਿਆਚਾਰ

ਰਾਜ

ਮੰਤਰੀ

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ

ਡਾ.

ਮੀਨਾਕਸ਼੍ੀ

ਲੇ ਖੀ

MOS(ML) ਨੇ 28 ਅਪਰੈਲ - 5 ਮਈ 2022 ਤੱਕ ਪਨਾਮਾ, ਹੌਂਡੁਰਾਸ ਅਤੇ ਭਚਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ
ਕੀਤਾ।
2. 28 ਅਪਰੈਲ - 1 ਮਈ 2022 ਤੱਕ ਹੋਈ ਪਨਾਮਾ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ MOS (ML) ਨੇ
ਪਨਾਮਾ ਦੀ ਭਵਦੇਸ਼੍ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਭਹਮ ਏਭਰਕਾ ਮੌਯਨੇ ਸ ਨਾਲ ਦੁ ਵੱਲਾ ਭਵਚਾਰ-ਵਟਾਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ,
ਭਜਸ ਦੌਰਾਨ ਪਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਭਹਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੈਨਾਨਾ ਟੇਵਾਨੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਦੋਵੇਂ ਭਿਰਾਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਭਨਵੇਸ਼੍, ਭਸਹਤ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ, ਆਯੂਸ਼੍, ਆਈ.ਟੀ., ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ
ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਭਵੱਚ ਸਭਹਯੋਗ ਵਿਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸਭਹਮਤੀ ਭਦੱਤੀ। ਿਾਰਤ ਅਤੇ ਪਨਾਮਾ ਭਵਚਕਾਰ
ਕੂ ਟਨੀਭਤਕ ਭਮਸ਼੍ਨ/ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਭਿਕਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਆਸ਼੍ਭਰਤਾਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ
'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੋਵੇਂ ਭਿਰਾਾਂ ਨੇ ਿਾਰਤ-SICA ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੰਚਾਾਂ ਰਾਹੀਂ
ਵਿੇਰੇ ਸਭਹਯੋਗ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਭਹਮਤੀ ਭਦੱਤੀ।
3. ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਭਗਸੇਲ ਗੋੰਜ਼ਾਲੇ ਜ਼ ਭਵਲਰੂਏ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਭਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਮਭਹਮ
MOS (ML) ਨੇ

2021-24 ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਟਾਾਂਦਰਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ

ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। MOS(ML) ਨੇ ਨਭਹਰੀ ਪਰਸ਼੍ਾਸਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਭਰਸਟਾਈਡਸ ਰੋਯੋ ਨਾਲ
ਪਨਾਮਾ ਨਭਹਰ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਕੋਲੋਨ ਫਰ ੀ ਟਰੇਡ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ
ਅਮਰੀਕਾ ਭਵੱਚ ਸਿ ਤੋਂ ਵੱਡਾ FTZ ਹੈ ਅਤੇ

ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਿਾਰਤ ਨਾਲ ਸਭਹਯੋਗ ਲਈ FTZ ਅਤੇ

ਸੰਿਾਭਵਤ ਖੇਤਰਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਦੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਪਨਾਮਾ ਰਭਹ ਰਹੇ ਿਾਰਤੀ ਉੱਦਮੀਆਾਂ
ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ FTZ ਭਵੱਚ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ੋਅਰੂਮਾਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।

4. MOS (ML) ਨੇ ਮਸ਼੍ਹੂਰ ਭਸੰਟਾ ਕੋਸਟੇਰਾ ਭਵਖੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਯੋਗ ਭਦਵਸ 2022 ਦੀ
ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਉਪ
ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਭਵੱਚ ਭਹੱਸਾ ਭਲਆ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਭਹੰਦੂ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ
ਕੀਤਾ, ਰਵਾਇਤੀ ਗਰਬਾ ਭਵੱਚ ਭਹੱਸਾ ਭਲਆ ਅਤੇ ਅਸ਼੍ੋਕ ਦਾ ਰੁਖ
ੱ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ AKAM
ਜਸ਼੍ਨਾਾਂ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਭਵੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਭਵੱਚ ਵੀ ਭਸ਼੍ਰਕਤ ਕੀਤੀ ਭਜਸ
ਭਵੱਚ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪਨਾਨੀ ਅਤੇ ਿਾਰਤੀ ਨਾਚ ਭਦਖਾਏ ਗਏ । ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਿਾਰਤੀ ਿਾਈਚਾਰੇ ਦੇ
ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਭਜਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ 15,000 ਦੀ ਭਗਣਤੀ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਭਵੱਚ ਸਿ ਤੋਂ
ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ।
5. 1-3 ਮਈ, 2022 ਤੱਕ ਨੂ ੰ ਹੋਂਡੁਰਾਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ MOS (ML) ਨੇ ਹੋਂਡੁਰਾਸ
ਦੀ ਰਾਸ਼੍ਟਰਪਤੀ ਮਹਾਮਭਹਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਇਭਰਸ ਜ਼ੀਓਮਾਰਾ ਕਾਸਤਰੋ ਸਰਮੇਂਟੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਹੋਂਡੁਰਾਸ ਦੇ ਭਵਦੇਸ਼੍ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਸਭਹਯੋਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ

ਮਹਾਮਭਹਮ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗਾਰਸੀਆ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁ ਵੱਲੇ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼੍ਟਰੀ
ਮੁੱਭਦਆਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। MOS (ML) ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਭਹਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਲੌ ਰਾ
ਸੁਆਜ਼ੋ ਨੇ ਿਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰੈਭਡਟ ਲਾਈਨ ਦੁ ਆਰਾ ਭਵੱਤਪੋਸ਼੍ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 2. 65 ਕਰੋੜ
ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਜਾਮਸਟਰ ਾਨ ਵੈਲੀ ਇਰੀਗੇਸ਼੍ਨ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ
ਰੱਭਖਆ। ਇਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ 3,060 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭਸੰਜਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
ਹੈ, ਭਜਸ ਨਾਲ ਲਗਿਗ 1200 ਭਕਸਾਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਲਾਿ ਹੋਵੇਗਾ।
6. ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਭਮਰਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਭਹੱਸੇ ਵਜੋਂ MOS (ML) ਨੇ "ਿਾਰਤ ਦੀ ਭਵਕਾਸ
ਕਹਾਣੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਵਭਸਹੇ 'ਤੇ ਸਿ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਭਸਟੀ ਆਫ ਹੌਂਡੁਰਸ
(UNITEC)

ਭਵੱਚ

300

ਤੋਂ

ਵੱਿ

ਭਵਭਦਆਰਥੀਆਾਂ,

ਅਭਿਆਪਕਾਾਂ

ਅਤੇ

ਅਕਾਦਭਮਕ

ਭਵਭਗਆਨੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਸੰਬੋਭਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਿਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਸੱਭਖਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਤਭਹਤ
ਸਭਹਯੋਗ ਦੀਆਾਂ ਸੰਿਾਵਨਾਵਾਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼੍ ਦੀਆਾਂ 21 ਯੂਨੀਵਰਭਸਟੀਆਾਂ ਦੇ
ਰੈਕਟਰਾਾਂ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਰੈਕਟਰਾਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। MOS (ML) ਨੇ
ਯੂਨੀਵਰਭਸਟੀ ਆਫ਼ ਹੌਂਡੂਰਸ ਭਵਖੇ IDY 2022 ਦੇ ਸ਼੍ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਿਾਗ ਭਲਆ,

ਨੈ ਸ਼੍ਨਲ
ਰੁਖ
ੱ

ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਚ ਭਹੱਸਾ ਭਲਆ ਅਤੇ 2008 ਭਵੱਚ ਿਾਰਤ ਦੁ ਆਰਾ ਸਥਾਭਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਭਵੱਚ ਭਸੱਭਖਆ ਭਵੱਚ ਉੱਤਮਤਾ (CEEIT) ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਭਜੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ
26,000 ਤੋਂ ਵੱਿ ਭਵਭਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਭਸਖਲਾਈ ਭਦੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਨੂ ੰ 2016
ਭਵੱਚ ਿਾਰਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕੀਤਾ ਭਗਆ ਸੀ। MOS(ML) ਨੇ ਸੈਨ ਪੇਡਰੋ ਡੇ ਸੁਲਾ
ਭਵੱਚ ਛੋਟੇ ਪਰ ਜੀਵੰਤ ਿਾਰਤੀ ਿਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

7. ਭਚਲੀ ਭਵੱਚ MOS (ML) ਨੇ ਭਚਲੀ ਦੀ ਭਵਦੇਸ਼੍ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਭਹਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਐਂਟੋਨੀਆ
ਉਰੇਜੋਲਾ ਨੋ ਗੁਏਰਾ ਨਾਲ ਦੁ ਵੱਲੇ ਸਬੰਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਭਵਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਭਿਰਾਾਂ ਫਾਰਮਾ,
ਪੁਲਾੜ, ਨਭਵਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਭਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਸਸ਼੍ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਦੁ ਵੱਲੇ
ਸਮਝੌਭਤਆਾਂ

ਦੇ

ਛੇਤੀ ਭਸੱਟੇ

ਭਨਕਲਣ ਨੂ ੰ

ਸੁਚਾਰੂ

ਬਣਾਉਣ ਲਈ

ਆਪੋ-ਆਪਣੇ

ਅੰਦਰੂਨੀ

ਪਰਭਕਭਰਆਵਾਾਂ ਨੂ ੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਭਹਮਤ ਹੋਈਆਾਂ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਾਂਝੇ ਮੁੱਲਾਾਂ ਅਤੇ ਭਸਿਾਾਂਤਾਾਂ
ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਰਸ਼੍ਾਾਂਤ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੰਚਾਾਂ ਭਵੱਚ ਭਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਭਹਮਤੀ
ਭਦੱਤੀ।
8. ਭਚਲੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਭਵਰਾਸਤ ਮੰਤਰੀ ਐਚ.ਈ. ਭਮਸ. ਜੂਲੀਟਾ ਬਰੌਡਸਕੀ
ਹਰਨਾਾਂਡਜ਼
ੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ

ਦੋਵੇਂ ਭਿਰਾਾਂ ਇੱਕ ਦੂ ਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਭਵੱਚ ਭਫਲਮਾਾਂ

ਭਵਖਾਉਣ ਸਮੇਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਾਂ ਕਰਾਉਣ ਭਵੱਚ ਸਭਹਯੋਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਭਹਮਤ ਹੋਈਆਾਂ।
MOS (ML) ਨੇ ਭਚਲੀ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਡੈਪੂਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮਹਾਮਭਹਮ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਰਾਉਲ ਸੋਟੋ
ਅਤੇ ਿਾਰਤ-ਭਚਲੀ ਸੰਸਦੀ ਭਮੱਤਰਤਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਰਿਾਨ ਮਹਾਮਭਹਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਭਸਕਾਰਡੀਨੀ ਨਾਲ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। MOS ਨੇ ਭਚਲੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼੍ਨ ਦੀ ਵੀ ਝਲਕ ਪਾਈ।
9. MOS ਨੇ ਭਚਲੀ ਫੈਡਰੇਸ਼੍ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (SOFOFA) ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਭਨਵੇਸ਼੍ ਭਵੱਚ ਵਿ ਰਹੇ ਦੁ ਵੱਲੇ ਸਭਹਯੋਗ, ਭਚਲੀ ਦੀਆਾਂ ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਲਈ ਮੌਭਕਆਾਂ ਅਤੇ
ਿਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਭਦਆਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਭਚਲੀ ਭਵੱਚ ਿਾਰਤੀ
ਿਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਪਰਦਰਸ਼੍ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਾਰਤ @75 AKAM ਜਸ਼੍ਨਾਾਂ ਦੇ ਭਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰੁਖ
ੱ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਭਚਲੀ ਭਵੱਚ
IDY 2022 ਲਈ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਭਵੱਚ ਵੀ ਭਹੱਸਾ ਭਲਆ।
10. ਪਨਾਮਾ, ਹੌਂਡੁਰਾਸ ਅਤੇ ਭਚਲੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਦਕਾ ਮੱਿ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਨ੍ ਾਾਂ
ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਿਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਿਾਾਂ ਨੂ ੰ ਨਵੀਂ ਰਫਤਾਰ ਭਮਲੀ।

ਨਵੀਂ ਭਦੱਲੀ
8 ਮਈ, 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.

