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ஸ்ரீ வி. முரளீதரன், வவளியுறவு துறற மாநில அறமச்சர் காம்பியா ( 1-3, 

நவம்பர், 2021 ) குடியரசிற்கு விஜயம் 

நவம்பர் 05, 2021    

 

ஸ்ரீ வி. முரளீதரன், வவளியுறவு துறற மற்றும் நாடாளுமன்ற விவகாரங்களுக்கான மாநில 

அறமச்சர் காம்பியா குடியரசிற்கு 1-3, நவம்பர் 2021 தததிகளில் விஜயம் தமற்வகாண்டார். 

இந்த விஜயம் ஜனாதிபதி ஸ்ரீ ராம் நாத் தகாவிந்த் 30 ஜூறல – 01 ஆகஸ்ட் காம்பியாவிற்கு 

முன்தனதபாதும் இல்லாத அலுவல்பூர்வமான  விஜயத்தின் வதாடர்ச்சியாகும். அவரது 

விஜயத்தின் தபாது MoS காம்பியா ஜனாதிபதி எச்.இ. அடமா பார்தராறவ அறைத்தார். 30 

ஜூறல முதல் ஆகஸ்ட் 1, 2019 வறர. இந்த பயணத்தின் தபாது, MoS காம்பியாவின் 

ஜனாதிபதிறய சந்தித்தார். திரு. ஆடாமா பாதரா. வவளியுறவுத்துறற அறமச்சர், சர்வததச 

ஒத்துறைப்பு மற்றும் வவளிநாட்டில் உள்ள காம்பியன்கள் டாக்டர். மம்தடா தங்கராவுடன் 

இருதரப்பு கூட்டுறவு குறித்து MoS கலந்துறரயாடினார். இந்த பயணத்தின் தபாது, MoS 

காம்பியாவின் ததசிய சட்டமன்றத்தின் சபாநாயகர் திருமதி மாியம் ஜாக்-வடன்டன் மற்றும் 

உயர் கல்வி, ஆராய்ச்சி, அறிவியல் மற்றும் வதாைில்நுட்ப அறமச்சர் திரு. பதரா ஜூஃப் 

ஆகிதயாறரயும் சந்தித்தார். இந்தியா மற்றும் காம்பியா இறடதய இருதரப்பு வர்த்தகம் 

மற்றும் தமம்பாட்டு கூட்டாண்றமறய தமலும் தமம்படுத்த பரஸ்பர விருப்பம் உள்ளது. 

 

2. இரண்டு ஒப்பந்தங்கள், இராஜதந்திர மற்றும் உத்திதயாகபூர்வ கடவுச்சீட்டு 

றவத்திருப்பவர்களுக்கு விசா ததறவயிலிருந்து விலக்கு வபறுவதற்கான ஒப்பந்தம் மற்றும் 

இந்தியாவிற்கும் காம்பியாவிற்கும் இறடயிலான ஒத்துறைப்புக்கான வபாதுவான 

கட்டறமப்பு ஒப்பந்தம் ஆகியறவ இந்த பயணத்தின் தபாது றகவயழுத்திடப்பட்டன. 

காம்பியாவின் தகாாிக்றகயின் அடிப்பறடயில், டயாலிசிஸ் இயந்திரங்கறள வாங்குவதற்கு 

500,000 அவமாிக்க டாலர் மானியத்றத மீண்டும் வைங்குவதாக இந்த விஜயத்தின் தபாது 

அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த பயணத்தின் தபாது, வவளியுறவுத்துறற அறமச்சர், சர்வததச 

ஒத்துறைப்பு மற்றும் வவளிநாடுகளில் உள்ள காம்பியன்கள் டாக்டர். மம்டூ தங்கரா மற்றும் 

MoS கூட்டாக 75 வது இந்திய சுதந்திரத்றத குறிக்கும் ஸ்டாம்ப் வடிவறமப்றப 

வவளியிட்டனர். 

 3. தமற்கு ஆப்பிாிக்காவில் றலன் ஆஃப் கிவரடிட்டின் கீழ் கட்டப்பட்ட முக்கிய திட்டங்களில் 

ஒன்றான பஞ்சுலில் உள்ள காம்பியாவின் ததசிய சட்டமன்ற கட்டிட வளாகத்றத MoS 

பார்றவயிட்டார். கிதரட்டர் பன்ஜுல் பகுதியில் நறடவபற்று வரும் இரண்டு இந்திய LOC 



திட்டங்கள், ஒரு மின்மயமாக்கல் விாிவாக்கத் திட்டம் மற்றும் கல்நார் நீர் குைாய்கறள UPVC 

உடன் மாற்றுவதற்கான நீர் திட்டம் ஆகியவற்றறயும் அவர் பார்றவயிட்டார். தமலும், அவர் 

கட்சிகல்லி அருங்காட்சியகம் மற்றும் காம்பியா பல்கறலக்கைக கட்டுமான தளத்றதயும் 

பார்றவயிட்டார், இது காம்பியா அரசின் திட்டமாகும்.அதுதவ இந்திய நிறுவனத்தால்  

கட்டப்பட்டது.. 

 

4. காம்பியாவில் சுமார் 1600 தபர் வகாண்ட சிறிய ஆனால் துடிப்பான இந்திய சமூகம் 

உள்ளது, வபரும்பாலும் வணிகர்கள் மற்றும் வணிகர்கள். இந்த பயணத்தின் தபாது MoS 

இந்திய சமூகத்தின் உறுப்பினர்களுடன் உறரயாடினார். ஒட்டுவமாத்தமாக, 

காம்பியாவுடனான நமது இருதரப்பு உறவுகறள தமலும் பல்வறகப்படுத்துவதற்கும் 

ஆைப்படுத்துவதற்கும் இந்த விஜயம் வதானிறய அறமத்தது. 

நியூ வடல்லி  

நவம்பர்  5, 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. 

 

 


