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இந்தியாெின் வெளிெிெகார மற்றும் கோச்சாரத் துறற இறை அறமச்சர், ஸ்ரீமதி. 

மீனாகாஷி லேகி, MOS(ML) 28 ஏப்ரல் - 05 லம 2022 ெறர பனாமா, ல ாண்டுராஸ் 

மற்றும் சிலிக்கு ெிஜயம் வசய்தார். 

 

2. 28 ஏப்ரல் - 01 லம 2022 ெறர பனாமாெிற்குச் வசன்ற லபாது, MOS (ML) H.E. 

பனாமாெின் வெளிெிெகார அறமச்சர் திருமதி எாிக்கா வமௌய்ன்ஸ் மற்றும் இருதரப்பு 

கேந்துறரயாடல்கறள லமற்வகாண்டார், இதன் லபாது பனாமா அரசாங்கத்தின் 

அறமச்சர் எச்.ஈ. வசல்ெி றஜனா வதொனியும் கேந்து வகாண்டார். ெர்த்தகம் மற்றும் 

முதலீடு, சுகாதாரம் மற்றும் மருந்துத்துறறயில் ஒத்துறைப்றப லமம்படுத்த இரு 

தரப்பினரும் ஒப்புக்வகாண்டனர். ஆயுஷ், தகெல் வதாைில்நுட்பம், ெிண்வெளி மற்றும் 

கோச்சாரம். இந்தியாெிற்கும் பனாமாெிற்கும் இறடலய இராஜதந்திர பைி/பதெி 

அதிகாாிகறள சார்ந்திருப்பெர்களுக்கு ஆதாயமான லெறே ொய்ப்பு குறித்த ஒப்பந்தம் 

றகவயழுத்தானது. இந்தியா-SICA கட்டறமப்பின் மூேம் மற்றும் பேதரப்பு மன்றங்களில் 

அதிக ஒத்துறைப்றப ஆராய இரு தரப்பும் ஒப்புக்வகாண்டன. 

 

3. கோச்சார அறமச்சருடனான சந்திப்பில், வ ச்.இ. 2021-24க்கான கோச்சார 

பாிமாற்றத் திட்டத்தில் MOS(ML) திருமதி கிவசல்லே லகான்சலேஸ் ெில்ேருவ் ஒரு 

ஒப்பந்தத்தில் றகவயழுத்திட்டார். MOS(ML) கால்ொய் நிர்ொக அறமச்சர் திரு. 

அாிஸ்றடட்ஸ் லராலயாவுடன் பனாமா கால்ொறயயும் பார்றெயிட்டார். அவமாிக்காெின் 

மிகப்வபாிய FTZ, Colon Free Trade Zone ஐயும் அெர் பார்றெயிட்டார், லமலும் FTZ 

மற்றும் இந்தியாவுடனான ஒத்துறைப்புக்கான சாத்தியமான பகுதிகள் குறித்து 

ெிளக்கப்பட்டது. அெர் பனாமாறெச் லசர்ந்த இந்திய வதாைில்முறனலொறரச் சந்தித்து 

FTZ இல் உள்ள அெர்களது லஷாரூம்கறளப் பார்றெயிட்டார். 

 

4. எம்ஓஎஸ்(எம்எல்) 2022 ஆம் ஆண்டு சர்ெலதச லயாகா தினத்திற்கான திறரச்சீறே 

உயர்த்தி சின்னமான சின்டா லகாஸ்வடராெில் நறடவபற்றது. பனாமாெின் கோச்சார 

அறமச்சர் மற்றும் இரண்டு துறை அறமச்சர்களும் இந்நிகழ்ெில் கேந்துவகாண்டனர். 

MOS ஒரு இந்து லகாெிலுக்குச் வசன்று, பாரம்பாிய கர்பாெில் பங்லகற்று அலசாக மரத்றத 

நட்டார். பாரம்பாிய பனாலமனிய மற்றும் இந்திய நடனங்கறளக் காண்பிக்கும் AKAM 

வகாண்டாட்டங்களின் கட்டறமப்பில் ஏற்பாடு வசய்யப்பட்ட கோச்சார நிகழ்ச்சியிலும் 



அெர் கேந்து வகாண்டார்.ேத்தீன் அவமாிக்காெில் 15,000 லபர் வகாண்ட இந்திய 

சமூகத்தின் உறுப்பினர்களுடன் அெர் உறரயாடினார். 

 

5. லம 01-03, 2022 இல் ல ாண்டுராஸுக்கு தனது ெிஜயத்தின் லபாது, MOS (ML) 

ல ாண்டுராஸ் ஜனாதிபதி, H.E. திருமதி ஐாிஸ் சிலயாமாரா காஸ்ட்லரா சர்மிவயண்லடா. 

அெர் ல ாண்டுராஸின் வெளியுறவு மற்றும் சர்ெலதச ஒத்துறைப்புக்கான வசயல் 

அறமச்சறரயும் சந்தித்தார். திரு. அன்லடானிலயா கார்சியா மற்றும் பல்லெறு இருதரப்பு, 

பிராந்திய மற்றும் சர்ெலதச பிரச்சிறனகள் குறித்து ெிொதித்தார். MOS (ML) உடன் 

ெிெசாய அறமச்சர் H.E. 26.5 மில்லியன் அவமாிக்க டாேர் மதிப்பிோன ஜமாஸ்த்ரான் 

பள்ளத்தாக்கு நீர்ப்பாசனத் திட்டத்திற்கு திருமதி ோரா சுொலஸா அடிக்கல் நாட்டினார், 

இது இந்திய அரசாங்கத்தால் கடன் ொி மூேம் நிதியளிக்கப்பட்டது. இத்திட்டத்தின் மூேம் 

3,060 வ க்லடர் நிேங்கள் பாசனம் வபறும் மற்றும் சுமார் 1200 ெிெசாயிகள் 

பயன்வபறுொர்கள் என   மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

6. ஆசாதி கா அம்ாித் மல ாத்செின் ஒரு பகுதியாக, ல ாண்டுராஸின் மிகப்வபாிய 

தனியார் பல்கறேக்கைகத்தில் (UNITEC) 300க்கும் லமற்பட்ட மாைெர்கள், ஆசிாியர்கள் 

மற்றும் கல்ெியாளர்களிடம் MOS (ML) "இந்தியாெின் 75 ஆண்டுகாே ெளர்ச்சிக் கறத" 

என்ற தறேப்பில் உறரயாற்றினார். இந்தியாெின் புதிய கல்ெிக் வகாள்றக 2020ன் கீழ் 

ஒத்துறைப்புக்கான சாத்தியக்கூறுகறள ஆராய்ெதற்காக நாட்டிலுள்ள 21 

பல்கறேக்கைகங்களின் வரக்டர்கள். MOS (ML) IDY 2022க்கான திறரச்சீறே உயர்த்தும் 

நிகழ்ெில் ல ாண்டுராஸ் லதசிய பல்கறேக்கைகத்தில் கேந்து வகாண்டார். மரம் நடும் 

இயக்கத்தில் பங்லகற்று, 2008 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாொல் நிறுெப்பட்ட தகெல் 

வதாைில்நுட்பத்தில் கல்ெியில் சிறந்து ெிளங்கும் றமயத்றத (CEEIT) பார்றெயிட்டார், 

அங்கு இதுெறர 26,000 க்கும் லமற்பட்ட மாைெர்கள் பயிற்சி வபற்றுள்ளனர். இந்த 

றமயம் 2016ல் இந்திய உதெியுடன் லமம்படுத்தப்பட்டது. MOS(ML) சான் வபட்லரா டி 

சுோெில் உள்ள சிறிய ஆனால் துடிப்பான இந்திய சமூகத்துடனும் வதாடர்பு வகாண்டது. 

 

7. சிலியில், MOS (ML) சிலி வெளியுறவு அறமச்சர் H.E. திருமதி அன்லடானியா 

உர்வரலஜாோ லநாகுலெராவுடன் இருதரப்பு உறவுகள் குறித்து ெிாிொக ெிொதித்தார். 

மருந்தகம், ெிண்வெளி, புதுப்பிக்கத்தக்க எாிசக்தி மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 

அதிகாரமளித்தல் ஆகியெற்றில் ஒத்துறைப்புக்கான இருதரப்பு ஒப்பந்தங்கறள ெிறரொக 

முடிப்பதற்கு ெசதியாக, அந்தந்த உள் வசயல்முறறகறள ெிறரவுபடுத்த இரு தரப்பினரும் 

ஒப்புக்வகாண்டனர். அெர்கள் தங்கள் வபாதுொன மதிப்புகள் மற்றும் வகாள்றககளின் 

அடிப்பறடயில் பசிபிக் கூட்டைி மற்றும் பேதரப்பு மன்றங்களில் வநருக்கமாக 

பைியாற்ற ஒப்புக்வகாண்டனர். 

 

8. சிலியின் கோச்சாரம், கறேகள் மற்றும் பாரம்பாிய அறமச்சர் H.E. Ms. Julieta Brodsky 

Hernandez உடனான அெரது சந்திப்பின் லபாது, இரு தரப்பினரும் ஒருெருக்வகாருெர் 

திறரப்படங்கறள திறரயிடுதல் உள்ளிட்ட கோச்சார நிகழ்வுகறள ஏற்பாடு வசய்ெதில் 

ஒத்துறைக்க ஒப்புக்வகாண்டனர். MOS (ML) சிலி பிரதிநிதிகள் சறபயின் சபாநாயகர் 



H.E.ஐ சந்தித்தார். திரு. ரவுல் லசாட்லடா மற்றும் இந்திய ஜனாதிபதி- சிலி நாடாளுமன்ற 

நட்புக் குழு, எச்.இ. திருமதி சிகார்டினி. MOS சிலி பாராளுமன்றத்தின் ஒரு அமர்ெின் 

பார்றெறயயும் வகாண்டிருந்தது. 

 

9. MOS சிலி வதாைில்துறற கூட்டறமப்பு (SOFOFA) உடன் சந்தித்து ெர்த்தகம் மற்றும் 

முதலீடுகளில் ெளர்ந்து ெரும் இருதரப்பு ஒத்துறைப்பு, சிலி நிறுெனங்களுக்கான 

ொய்ப்புகள் மற்றும் இந்தியாவுடன் ெைிகம் வசய்ெதன் நன்றமகள் பற்றி ெிொதித்தது. 

அெர் சிலியில் உள்ள இந்திய சமூகத்தினருடன் உறரயாடினார் மற்றும் காதி மற்றும் 

ஆயுர்லெத கண்காட்சிறய திறந்து றெத்தார் மற்றும் இந்தியா @75 AKAM 

வகாண்டாட்டங்களின் ஒரு பகுதியாக ஒரு மரத்றத நட்டார். சிலியில் IDY 2022க்கான 

திறரச்சீறே உயர்த்தும் நிகழ்ெிலும் அெர் பங்லகற்றார். 

 

10. பனாமா, ல ாண்டுராஸ் மற்றும் சிலி ஆகிய நாடுகளுக்கான பயைம் மத்திய மற்றும் 

வதன் அவமாிக்காெில் உள்ள இந்த நாடுகளுடனான இந்தியாெின் உறவுகளுக்கு புதிய 

லெகத்றத அளித்தது. 

 

நியூ வடல்லி  

லம 08, 2022 
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