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

 ہونڈوراس، پانامہ، کا لیکھی میناکشی محترمہ (ثقافت اور امور خارجہ) مملکت وزیر

 (8588 مئی 50 - اپریل 82) کا دورہ چلی

 2222 ،مئی 08

 

 ایم) مملکت وزیر لیکھی، میناکشی محترمہ ثقافت، اور امور خارجہ برائے مملکت وزیر کی ہندوستان

 ۔کیا دورہ کا چلی اور ہونڈوراس ،پانامہ تک 2222 مئی 20 سے اپریل 22 نے( ایل

 )ایم ایل( نے مملکت وزیر دوران، کے دورے کے پانامہ اپنے تک 2222 مئی 20 - اپریل 22۔ 2

 کی پانامہ دوران کے جس کی چیت بات طرفہ دو سے موئنز ایریکا محترمہ خارجہ وزیر کی پانامہ

 کاری، سرمایہ اور تجارت نے فریقین دونوں۔ تھیں موجود بھی ٹیوانی جنینا محترمہ وزیر کی حکومت

 پانامہ اور ہندوستان۔ کیا اتفاق پر بڑھانے تعاون میں ثقافت اور خالئی ٹی، آئی آیوش، فارما، اور صحت

 کے روزگار مند فائدہ لیے کے افراد کفالت زیر کے عہدیداروں کے پوسٹ/ مشن سفارتی درمیان کے

 جہتی کثیر اور ورک فریم ایس آئی سی اے -بھارت نے فریقین دونوں۔ گئے کیے دستخط پر معاہدے

 ۔کیا اتفاق بھی پر کرنے تالش کے مواقع تعاون زیادہ سے زیادہ ذریعے کے فورم

 نے( ایل ایم) مملکت وزیر میں میٹنگ ایک ساتھ کے والریو گونزالیز جیزیلمحترمہ  ثقافت وزیر۔ 3

( ایل ایم) ایس او ایم۔ کیے دستخط پر معاہدے ایک پر پروگرام کے تبادلے ثقافتی لیے کے 2220-22

 انہوں۔ کیا دورہ بھی کا کینال پانامہ ساتھ کے رویو ارسٹیڈس جناب ایڈمنسٹریشن کینال برائے وزیر نے

 اور ہے زیڈ ٹی ایف بڑا سے سب کا میں امریکہ دونوں جو کیا، دورہ بھی کا زون ٹریڈ فری کولن نے

 نے انہوں۔ گیا بتایا میں بارے کے شعبوں ممکنہ کے تعاون ساتھ کے ہندوستان اور زیڈ ٹی ایف انہیں

 دورہ کا رومز شو کے ان میں زیڈ ٹی ایف اور کی مالقات سے کاروباریوں ہندوستانی مقیم میں پانامہ

 ۔کیا

کے موقع پر  2222 دن االقوامی بین کے یوگا میں کوسٹیرا سنٹا مشہور نے( ایل ایم) مملکت وزیر۔ 2

 وزیر۔ کی شرکت میں تقریب بھی نے وزراء نائب دو اور ثقافت وزیر کے پانامہ۔ افتتاح کی قیادت کی

 انہوں۔ لگایا درخت کا اشوک اور کی شرکت میں گربا روایتی کیا، دورہ کا مندر ہندو ایک نے مملکت

 بھی میں پروگرام ثقافتی ایک والے ہونے منعقد میں ورک فریم کے تقریبات کی اے کے اے ایم نے

 نے انہوں۔ گئی کی نمائش کی رقص دونوں ہندوستانی اور روایتی پانامہ کے میں جس کی شرکت



 ہے تعداد بڑی سے سب میں امریکہ الطینی کہ جو کی، چیت بات سے ارکان کے کمیونٹی ہندوستانی

 ۔ہے 000222 تعداد کی جن

 

 ہونڈوراس نے )ایم ایل( مملکت وزیر دوران، کے دورے اپنے کے ہنڈوراس کو 2222 مئی 23 -20۔ 0

 خارجہ کے ہونڈوراس نے انہوں۔ کی مالقات سے سرمینٹو کاسترو زیومارا ایرس محترمہ صدر کی

 اور کی مالقات بھی سے گارشیا انتونیوعالی جناب وزیر مقام قائم کے تعاون االقوامی بین اور امور

 وزیر( ایل ایم) وزیر مملکت۔ کیا خیال تبادلہ پر امور االقوامی بین اور عالقائی طرفہ، دو مختلف

 پروجیکٹ ایریگیشن ویلی جمستران کے ڈالر امریکی ملین 2.60 ہمراہ کے سوزو لورا محترمہ زراعت

۔ ہے کی ذریعے کے کریڈٹ آف الئن ایک نے ہند حکومت اعانت مالی کی جس رکھا، بنیاد سنگ کا

 پہنچنے فائدہ کو کسانوں 0222 تقریبا   اور کرنے سیراب کو اراضی ہیکٹر 302.2 سے منصوبے اس

 ۔ہے اندازہ کا

 کی ہندوستان" نے( ایل ایم) مملکت وزیر پر، طور کے حصے ایک کے مہوتسو امرت کا آزادی۔ .

 سے 322 میں)یونیٹیک(  یونیورسٹی نجی بڑی سے سب کی ہونڈوراس پر" کہانی سالہ 50 کی ترقی

 تحت کے 2222 پالیسی تعلیمی نئی کی ہندوستان۔ کیا خطاب سے تعلیم ماہرین اور اساتذہ طلباء، زیادہ

 ریکٹر نائب اور ریکٹرز کے یونیورسٹیوں 20 کی ہونڈراس  لیے کے کرنے تالش امکانات کے تعاون

 2222 وائی ڈی آئی میں یونیورسٹی نیشنل کی ہونڈوراس نے( ایل ایم) مملکت وزیر۔ سے بات چیت کی

 سنٹر اور لیا حصہ میں مہم کی لگانے درخت اور کی، شرکت بھی میں پروگرام افتتاحی ایک لیے کے

 ہندوستان میں 2222 جسے کیا، دورہ کا )سی ای ای آئی ٹی( ٹکنالوجی انفارمیشن ان لینس ایکسی آف

 .220 کو سنٹر. ہے گئی دی تربیت تک اب کو علموں طالب زیادہ سے 2.0222 جہاں تھا کیا قائم نے

 چھوٹی میں سوال ڈی پیڈرو سان نے( ایل ایم) مملکت وزیر۔ تھا گیا کیا گریڈ اپ سے مدد ہندوستانی میں

 ۔کی چیت بات بھی سے برادری ہندوستانی متحرک لیکن

 سے نوگویرا اُریجوال انتونیا محترمہ خارجہ وزیر کی چلی نے( ایل ایم) مملکت وزیر میں چلی۔ 5

 فارما، نے فریقین دونوں۔ کی چیت بات تفصیلی پر تعلقات طرفہ دو نے انہوں ساتھ کے جن کی مالقات

 جلد از جلد کو معاہدوں دوطرفہ لیے کے بنانے اختیار با کو افراد معذور اور توانائی تجدید قابل خالئی،

 اپنی نے انہوں۔ کیا اتفاق پر کرنے تیز کو عمل داخلی متعلقہ اپنے لیے کے پہنچانے تک تکمیل پایہ

 کرنے کام کر مل میں فورم جہتی کثیر اور اتحاد الکاہل بحر نظر پیش کے اصولوں اور اقدار مشترکہ

 ۔کیا اتفاق بھی پر

 کے مالقات سے ہرنینڈز بروڈسکی جولیٹا محترمہ ورثہ، اور فنون ثقافت، برائے وزیر کی چلی۔ 2

 کے تقریبات ثقافتی سمیت نمائش کی فلموں میں ممالک کے دوسرے ایک نے فریقین دونوں دوران،

 اسپیکر کے ڈیپوٹیز آف چیمبر کے چلی نے( ایل ایم) مملکت وزیر۔ کیا اتفاق پر کرنے تعاون میں انعقاد



 سے سیکارڈینی محترمہ صدر کی گروپ فرینڈشپ پارلیمانی چلی انڈیا اور سوٹو راؤل عالی جناب

 ۔دیکھی بھی جھلک کی اجالس کے پارلیمنٹ کی چلی نے مملکت وزیر۔ کی مالقات

 تجارت اور ،کی مالقات سے )ایس او ایف او ایف اے( انڈسٹریز آف فیڈریشن چلی نے مملکت وزیر۔ 9

 ہندوستان اور مواقع لئے کے کمپنیوں کی چلی تعاون، دوطرفہ ہوئے بڑھتے میں کاری سرمایہ اور

 ساتھ کے کمیونٹی ہندوستانی میں چلی نے انہوں۔ کیا خیال تبادلہ پر فوائد کے کرنے کاروبار ساتھ کے

 کیاے کے اے ایم  50@  انڈیا اور کیا افتتاح کا نمائش کی آیوروید اور کھادی اور کی چیت بات بھی

 لیے کے 2022 آئی ڈی وائي میں چلی نے انہوں۔ لگایا درخت ایک پر طور کے حصے کے تقریبات

 ۔کی شرکت بھی میں تقریب افتتاحی

 ساتھ کے ممالک ان کے امریکہ جنوبی اور وسطی نے دورے کے چلی اور ہنڈوراس ،پانامہ. 02

 ۔ہے کی فراہم رفتار نئی کو تعلقات کے ہندوستان

 

 دہلی نئی

 8588 ،مئی 52

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


