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പനാമ, ഹ ാണ്ടുറാസ്, ചിലി എന്നിവിടങ്ങളിഹലക്ക് വിഹേശകാര്യ സാാംസ്കാര്ിക 
സ മന്ത്രി ന്ത്ശീമതി മീനകാശി ഹലഖി,യുടട സന്ദര്ശനാം  ഏപന്ത്പി  28 - ടമയ് 05, 

2022) 

ടമയ് 08, 2022 

 

1.ഇരയയുടട വിഹേശകാര്യ സാാംസ്കാര്ിക സ മന്ത്രി ന്ത്ശീമതി. മീനകാശി ഹലഖി, എാം ഓ 

എസ് ഏML) 2022 പന്ത്പി  28 മുത  ടമയ് 05 വടര്യുള്ള  തിയ്യതികളി   പനാമ, 

ഹ ാണ്ടുറാസ്, ചിലി എന്നിവിടങ്ങൾ സന്ദര്ശിച്ചു. 

 

2. 2022 പന്ത്പി  28 മുത  ഹമയ് 01 വടര്യുള്ള പനാമ സന്ദര്ശനത്തിനിടട, എാം ഓ എസ് 

ഏML). പനാമയുടട വിഹേശകാര്യ മന്ത്രി എാം.എസ്. എറിക്ക മൗയിൻസുമായി ഉഭയകക്ഷി 

ചര്ച്ചകളുാം നടത്തി, ചര്ച്ചകളി   പനാമ ന്ത്പധാനമന്ത്രി  മിസ് ടെയ്ന ടതവാനിയുാം 

പടെടുത്തു. വയാപാര്ാം, നിഹക്ഷപാം, ആഹര്ാഗ്യാം, ഫാര്മ, ആയുഷ്, ഐടി, ബ ിര്ാകാശ, 

സാാംസ്കാര്ിക ഹമഖലകളി  എന്നിവയിടല സ കര്ണാം വര്ധിപ്പിക്കാൻ ഇര്ുര്ാെയങ്ങളുാം 

സമ്മതിച്ചു.ഇരയയുാം പനാമയുാം തമ്മി  നയതന്ത്ര േൗതയത്തിടല/തസ്തികകളിടല  

ഉഹേയാഗ്സ്ഥര്ുടട ആന്ത്ശിതര്ക്ക് ഹനട്ടമുണ്ടാക്കുന്ന ടതാഴി  കര്ാറി  ഒപ്പുവച്ചു. ഇരയ-

എസ്ഐ സി എ ചട്ടക്കൂടിലൂടടയുാം ബ ുമുഖ ഹവേികളിലൂടടയുാം കൂടുത  സ കര്ണാം 

പര്യഹവക്ഷണാം ടചയ്യാനുാം ഇര്ുപക്ഷവുാം സമ്മതിച്ചു. 

 

3. സാാംസ്കാര്ിക മന്ത്രി ഗ്ിടസടലെ ഹഗ്ാൺസാലസ് വിലൊര്ൂവുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയി  

2021-24 ടല കൾച്ചറ  എക്സ്ഹചഞ്ച് ഹന്ത്പാന്ത്ഗ്ാമിടനക്കുറിച്ചുള്ള ഒര്ു കര്ാറി  എാം ഓ 

എസ്ഏML)  ഒപ്പുവച്ചു കൂടാടത  കനാ  അഡ്മിനിസ്ഹന്ത്ടഷൻ മന്ത്രി അര്ിസ്റ്റൈഡ്സ് 

ഹറാഹയാഹയാടടാപ്പാം പനാമ കനാ  സന്ദര്ശിക്കുകയുാം ടചയ്തു.അഹമര്ിക്കയിടല പറ്റവുാം 

വലിയ എഫ് ടി ടസഡ് ഹകാളൻ ന്ത്ഫീ ഹന്ത്ടഡ് ഹസാണുാം അവര് സന്ദര്ശിച്ചു, കൂടാടത 

ഇരയയുമായുള്ള സ കര്ണത്തിന് എഫ് ടി ടസഡ് -ടന കുറിച്ചുാം സാധയമായ ഹമഖലകടള 

കുറിച്ചുാം അവര് വിശേീകര്ിച്ചു. പനാമ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഇരയൻ സാംര്ാംഭകര്ുമായി 

അവര് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയുാം എഫ് ടി ടസഡ്  ടല അവര്ുടട ഹഷാറൂമുകൾ 

സന്ദര്ശിക്കുകയുാം ടചയ്തു. 

 

4.  ന്ത്പസിദ്ധമായ ഐക്കണിക് സിന്റ ഹകാൈറയി  എാം ഓ എസ്ഏML) 2022 ടല അരാര്ാന്ത്ര 

ഹയാഗ് േിനത്തിനായുള്ള കര്ട്ടൻ സ്റ്ററസര് നയിച്ചു. പനാമ സാാംസ്കാര്ിക മന്ത്രിയുാം ര്ണ്ട് 

ഉപമന്ത്രിമാര്ുാം ചടങ്ങി  പടെടുത്തു. എാം ഓ എസ് ഒര്ു  ിന്ദു ഹക്ഷന്ത്താം 



സന്ദര്ശിക്കുകയുാം പര്മ്പര്ാഗ്ത ഗ്ര്ബയി  പടെടുക്കുകയുാം ഒര്ു അഹശാക വൃക്ഷസ്റ്റത്ത 

നടുകയുാം ടചയ്തു.പര്മ്പര്ാഗ്ത പനാമിയൻ, ഇരയൻ നൃത്തങ്ങൾ ന്ത്പേര്ശിപ്പിക്കുന്ന അക്കാാം 

ആഹ ാഷങ്ങളുടട ചട്ടക്കൂടി  സാം ടിപ്പിച്ച ഒര്ു സാാംസ്കാര്ിക പര്ിപാടിയിലുാം അവര് 

പടെടുത്തു. 15,000 ഹത്താളാം വര്ുന്ന ലാറ്റിനഹമര്ിക്കയിടല പറ്റവുാം വലിയ ഇരയൻ 

കമ്മയൂണിറ്റിയിടല അാംഗ്ങ്ങളുമായി അവര് സാംവേിച്ചു. 

  

5. 2022 ഹമയ് 01-03 തിയ്യതികളിടല  ഹ ാണ്ടുറാസ് സന്ദര്ശന ഹവളയി , എാം ഓ എസ് ഏML) 

ഹ ാണ്ടുറാസ് ന്ത്പസിഡന്്  ഐറിസ് സിഹയാമാര് കാസ്ഹന്ത്ടാ സര്മിടയന്ഹറായുമായി 

കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുാം . അവര് ഹ ാണ്ടുറാസിന്ടറ വിഹേശകാര്യ, അരാര്ാന്ത്ര സ കര്ണ 

വകുപ്പ് ആക്ടിാംഗ് മന്ത്രി  അന്ഹറാണിഹയാ ഗ്ാര്ഷയടയ സന്ദര്ശിക്കുകയുാം വിവിധ 

ഉഭയകക്ഷി, ന്ത്പാഹേശിക, അരര്ഹേശീയ വിഷയങ്ങൾ ചര്ച്ച ടചയ്തു. 

 

എാംഒഎസ് ഏML) കൃഷി മന്ത്രി . ഹലാറ സുവാഹസാ  സ്റ്റലൻ ഓഫ് ടന്ത്കഡിറ്റ് വഴി ഇരയാ 

ഗ്വൺടമന്് ധനസ ായാം ന കുന്ന 26.5 മിലയൺ യുഎസ് ഹഡാളറിന്ടറ െമാസ്ന്ത്ടാൻ 

വാലി ഇറിഹഗ്ഷൻ പദ്ധതിക്ക് തറക്കലെിട്ടു. 3,060 ട ക്ടര് ഭൂമിയി  െലഹസചനാം 

നടത്തുകയുാം 1200 കര്ഷകര്ക്ക് ന്ത്പഹയാെനാം ലഭിക്കുകയുാം ടചയ്യുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. 

 

6. ആസാേി കാ അമൃത് മഹ ാത്സവത്തിന്ടറ ഭാഗ്മായി, എാം ഓ എസ്  ഏML) 

ഹ ാണ്ടുറാസിടല പറ്റവുാം വലിയ സവകാര്യ യൂണിഹവഴ്സിറ്റിയിടല ഏUNITEC) 300-ലധികാം 

വിേയാര്ത്ഥികടളയുാം ഫാക്ക റ്റികടളയുാം അക്കാേമിഷയന്മാടര്യുാം  "ഇരയയുടട 

വളര്ച്ചയുടട 75 വര്ഷടത്ത കഥ " എന്നാ വിഷയത്തി   അഭിസാംഹബാധന 

ടചയ്തു.ഇരയയുടട പുതിയ വിേയാഭയാസ നയാം 2020 ന് കീഴിലുള്ള സ കര്ണ 

സാധയതകൾ പര്യഹവക്ഷണാം ടചയ്യുന്നതിനായി അവര് ര്ാെയടത്ത 21 

സര്വ്വകലാശാലകളിടല ടറക്ടര്മാര്ുമായുാം സ്റ്റവസ് ടറക്ടര്മാര്ുമായുാം സാംവേിച്ചു. 

ഹ ാണ്ടുറാസ് നാഷണ  യൂണിഹവഴ്സിറ്റിയി  നടന്ന IDY 2022 ന്ടറ കര്ട്ടൻ സ്റ്ററസര് 

പര്ിപാടിയിലുാം വൃക്ഷസ്റ്റതകൾ  നടുന്ന പര്ിപാടിയിലുാം എാം ഓ എസ് ഏML) പടെടുത്തു. 

2008-  ഇരയ സ്ഥാപിച്ച ടസന്റര്  ഓഫ് എക്സലൻസ് ഇൻ   ഇൻഫര്ഹമഷൻ ടടക്ഹനാളെി 

ഏസിഇഇഐടി) സന്ദര്ശിച്ചു, അവിടട ഇതുവടര് 26,000-ത്തിലധികാം വിേയാര്ത്ഥികൾ 

പര്ിശീലനാം ഹനടിയിട്ടുണ്ട്. 

2016  ഇരയൻ സ ായഹത്താടട ഈ ഹകന്ത്ന്ദാം നവീകര്ിച്ചു. എാം ഒ എസ്ഏML) സാൻ 

ടപഹന്ത്ഡാ ഡി സുലയിടല ടചറുതുാം എന്നാ  ഊര്ജ്ജസവലവുമായ ഇരയൻ 

സമൂ വുമായുാം സാംവേിച്ചു. 

 

7. ചിലിയി , എാം  എസ്ഏML) ചിലിയൻ വിഹേശകാര്യ മന്ത്രി  മിസ് അന്ഹറാണിയ 

ഉടറഹൊല ടനാഹഗ്ര്യുമായി ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങടളക്കുറിച്ച് വിശേമായ ചര്ച്ചകൾ 

നടത്തി. ഫാര്മ, ബ ിര്ാകാശാം, പുനര്ുപഹയാഗ് ഊര്ൊം, സ്റ്റവകലയമുള്ള വയക്തികളുടട 

ശാക്തീകര്ണാം എന്നീ ഹമഖലകളിടല സ കര്ണത്തിന് ഹവണ്ടിയുള്ള ഉഭയകക്ഷി 

കര്ാറുകൾ ഹനര്ടത്ത അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി തങ്ങളുടട ആഭയരര് ന്ത്പന്ത്കിയകൾ 

ഹവഗ്ത്തിലാക്കാൻ ഇര്ുപക്ഷവുാം സമ്മതിച്ചു.ഇര്ു ര്ാെയങ്ങളുാം തങ്ങളുടട ടപാതുവായ 



മൂലയങ്ങളുാം തതവങ്ങളുാം കണക്കിടലടുത്ത് പസഫിക് സഖയത്തിലുാം ബ ുമുഖ 

ഹവേികളിലുാം അടുത്ത് ന്ത്പവര്ത്തിക്കാനുാം  സമ്മതിച്ചു. 

 

8. ചിലിയൻ സാാംസ്കാര്ിക, കല, സ്റ്റപതൃക വകുപ്പ് മന്ത്രി  മിസ് െൂലിയറ്റ ഹന്ത്ബാഡ്സ്കി 

ട ര്ണാണ്ടസുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയി , ഇര്ു ര്ാെയങ്ങളുാം പര്സ്പര്ാം സിനിമകളുടട 

ന്ത്പേര്ശനാം ഉൾടപ്പടടയുള്ള സാാംസ്കാര്ിക പര്ിപാടികൾ സാം ടിപ്പിക്കുന്നതി  

സ കര്ിക്കാൻ സമ്മതിച്ചു.എാം ഒ എസ് ഏML) ചിലി ഹചാംബര് ഓഫ് ടഡപയൂട്ടീസ് സ്പീക്കര്  

റൗൾ ഹസാഹട്ടായുാം ഇരയൻ ന്ത്പസിഡന്്- ചിലി പാര്ലടമന്ററി ന്ത്ഫണ്ട്ഷിപ്പ് ന്ത്ഗ്ൂപ്പായ 

ന്ത്പസിഡന്റ്റ് മിസ് സിക്കാര്ഡിനിയുമായികൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ചിലിയൻ 

പാര്ലടമന്റിന്ടറ ഒര്ു സഹമ്മളനത്തിലുാം ഒര്ു ടസഷനി   എാം ഒ എസ് പടെടുത്തു 

 

9. വിഹേശകാര്യ സ മന്ത്രി  ചിലിയൻ ടഫഡഹറഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ന്ത്ടീസ് ഏSOFOFA) മായി 

കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി, വയാപാര്ത്തിലുാം നിഹക്ഷപത്തിലുാം വര്ദ്ധിച്ചുവര്ുന്ന ഉഭയകക്ഷി 

സ കര്ണാം, ചിലിയൻ കമ്പനികൾക്കുള്ള അവസര്ങ്ങൾ, ഇരയയുമായി ബിസിനസ്സ് 

ടചയ്യുന്നതിന്ടറ ഹനട്ടങ്ങൾ എന്നിവ ചര്ച്ച ടചയ്തു.ചിലിയിടല ഇരയൻ സമൂ വുമായി 

അവര് സാംവേിക്കുകയുാം ഇരയ @75 AKAM ആഹ ാഷങ്ങളുടട ഭാഗ്മായി ഒര്ു ഖാേി, 

ആയുര്ഹവേ ന്ത്പേര്ശനാം ഉദ് ാടനാം ടചയ്യുകയുാം വൃക്ഷസ്റ്റത്ത നടുകയുാം ടചയ്തു. 

ചിലിയി  IDY 2022 ന്ടറ ഒര്ു കര്ട്ടൻ സ്റ്ററസര് ഇവന്റിലുാം അവര് പടെടുത്തു. 

 

10. പനാമ, ഹ ാണ്ടുറാസ്, ചിലി എന്നിവിടങ്ങളിടല സന്ദര്ശനാം മധയ-േക്ഷിണ 

അഹമര്ിക്കയിടല ഈ ര്ാെയങ്ങളുമായുള്ള ഇരയയുടട ബന്ധത്തിന് പുതിയ ആഹവഗ്മാണ് 

ന കിയത്. 

 

നയൂ ടഡ  ി 

ടമയ് 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. 

 


