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வெளிெிகார மாநில அமமச்சர் திருமதி.மீனாட்சி லலகி ல ார்ச்சுகல் மற்றும் 

ஸ்வ யின் ெிஜயம் (வசப்டம் ர் 12-17, 2021) 

வசப்டம் ர் 11, 2021  

 

வெளிெிகார மாநில அமமச்சர் (MoS)  திருமதி.மீனாட்சி லலகி ல ார்ச்சுகல் 

மற்றும் ஸ்வ யின் நாடுகளுக்கு உத்திலயாகபூர்ெ ெிஜயத்மத 12-17 

வசப்டம் ர் 2021 முதல் லமற்வகாள்ொர்.  

 

2. வசப்டம் ர் 12-14 ெமர ல ார்ச்சுகல் ெருமகயின் ல ாது, சர்ெலதச ெிெகாரங்கள் மற்றும் 

ஒத்துமைப்புக்கான தனது எதிர்தரப்பு இமைச் வசயலர் எச்.இ. திரு.  ிரான்சிஸ்லகா 

ஆண்ட்லர. அெர் ல ார்ச்சுகல் வெளியுறவு அமமச்சர் எச்.இ.மயயும் சந்திப் ார் திரு. 

அகஸ்லடா சாண்லடாஸ் சில்ொ மற்றும் சர்ெலதசமயமாக்கல் மாநில வசயலாளர் எச்.இ. 

வெளியுறவு அமமச்சகத்தில் திரு.யூாிலகா  ிாில் ஹான்லட டயஸ். இந்தப்  யைத்தின் ல ாது 

ல ார்ச்சுகலில்  ைியாற்ற இந்தியக் குடிமக்கமள ஆட்லசர்ப்பு வசய்ெது குறித்த இருதரப்பு 

ஒப் ந்தம் மகவயழுத்தாகும்.  

       

3. MoS லமலும் ல ார்ச்சுகல் கலாச்சார அமமச்சர் எச்.இ. திருமதி கிரானா மாியா டா 

வ ான்லசகா மற்றும் ல ார்ச்சுகீஸ் வமாைி நாடுகளின் சமூகத்தின் (CPLP) நிர்ொகச் வசயலாளர் 

எச்.இ. திரு. ஜகாியாஸ் டா லகாஸ்டா. ஜூமல 2021 இல் சி ிஎல் ியின் இமைப் 

 ார்மெயாளராக இந்தியா அனுமதிக்கப் ட்டது மற்றும் லூலசால ான் நாடுகளுடனான 

அதன் ெரலாற்று உறவுகமள ஆைப் டுத்த உறுதி பூண்டுள்ளது. அெர் இந்திய சமூகத்தின் 

உறுப் ினர்கமள சந்தித்து, ஆசாதி கா அமிர்த் மலஹா த்ஸ்வ் வகாண்டாடத்தின் ஒரு 

 குதியாக இந்தியாெின் ெளமான கலாச்சார  ாரம் ாியத்மத குறிக்கும் நிகழ்ெில் கலந்து 

வகாள்ொர்.         

 

4. வசப்டம் ர் 15-17 ெமர, ஸ்வ யினுக்கான ெிஜயத்தின் ல ாது, MOS தனது சகா, 

வெளியுறவுத் துமற வசயலாளர் எச்.இ. திருமதி ஏஞ்சல்ஸ் லமாலரானா  ாவ் மற்றும் 

ஸ் ானிஷ் அரசாங்கத்தின் மற்ற மூத்த  ிரமுகர்கமள சந்தித்தார். MOS Val தி பீட்டில்ஸ் 

மற்றும் இந்தியா கண்காட்சிமய காலா டி லா இந்தியா,ெல்லலாலடாலிட்டில் வதாடங்கி, 

ஸ்வ யின் இந்தியா அறக்கட்டமளயில் இந்தியாெின் ெளர்ச்சி ஒத்துமைப்பு  ற்றிய 

உமரமய நிகழ்த்தும். ஐசிசி’ஆர் முன்னாள் மாைெர்கள் மற்றும் ஸ்வ யினில் உள்ள இந்திய 

சமூகம் உள்ளிட்ட இந்தலாஜிஸ்டுகள் மற்றும் இந்லதா ில்களுடனும் அெர் உமரயாடுொர்.  



     5.ல ார்ச்சுகல் மற்றும் ஸ்வ யின் ஆகிய இரு நாடுகளுடனும் இந்தியா அன்பு மற்றும் நட்பு 

உறவுகமள அனு ெிக்கிறது. லகாெிட் 19 வதாற்றுலநாய்க்கு  ிறகு இரு நாடுகளுடனான 

முதல் அதிகாரப்பூர்ெ ஈடு ாடு இது MOS இன் ெருமக, இரு தரப்பு உறவுகளுக்கு புதிய 

லெகத்மத அளிக்கும் என்று எதிர் ார்க்கப் டுகிறது. 

 

நியூ வடல்லி  

வசப்டம் ர்  11, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 


