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சீஷெல்ஸ் குடியரசுக்கு ஷெளியுறவு அமைச்சரின் ெிஜயம் ( நெம்பர் 27-

28,2020)  

நெம்பர் 28,2020 

 

இந்திய ஷெளியுறவு அமைச்சர் டரக்டர்.எஸ்.ஷஜய்சங்கர் சீஷெல்ஸ் குடியரசிற்கு மைற்ஷகரண்ட 

இரண்டு நரள் அதிகரரப்பூர்ெ பயணத்மத இன்று முடித்துக் ஷகரண்டரர். பிரதைர் நமரந்திர 

மைரடியின் தனிப்பட்ட ஷசய்திமய அெர் எடுத்துஷசன்றது.சீஷெல்ஸுடனரன அதன் 

உறவுகளுக்கு இந்தியர மைற்ஷகரண்டுள்ள முக்கியத்துெமத அடிக்மகரடிட்டு கரட்டுகிறது. தனது 

ெருமகயின் மபரது, அெர் எச்.இ. ஜனரதிபதி மெெல் ரரம்கலென் 2020 நெம்பர் 27 ஆம் மததி 

ைரநில ைரளிமகயில். EAM தனது எதிரணியரன எச்.இ திரு. சில்ஷெஸ்டர் ரரமடமகரண்மட, 

சீஷெல்ஸுன் ஷெளியுறவு ைற்றும் சுற்றுலரத் துமற அமைச்சர். 

   

ஜனரதிபதிமய அெர் அமைத்தமபரது,ைக்கள் ைற்றும் இந்திய அரசு சரர்பரக, ஈ.ஏ.எம் ஜனரதிபதி 

ரரம்கலெனின் சைீபத்திய மதர்தல் ஷெற்றிக்கு ெரழ்த்துக்கமளத் ஷதரிெித்தரர். 2018 ஜனெரியில் 

தனது இந்தியப் பயணத்மத நிமனவு கூர்ந்த அெர், தனது தமலமையின் கீழ், இரு நரடுகளுக்கும் 

இமடயிலரன ஷநருக்கைரன உறவுகள் மைலும் மைம்படும் என்ற நம்பிக்மகமய 

ஷெளிப்படுத்தினரர். 2021 இந்தியரவுக்கு ெருமக தருைரறு இந்தியத் தமலமையிலிருந்து 

ஜனரதிபதி ரரம்கலெனுக்கு அமைப்பு ெிடுத்தரர்.    

 

கூட்டத்தின் மபரது, EAM ைற்றும் ஜனரதிபதி ஜனநரயகத்தின் ைதிப்புகள் சட்டத்தின் ஆட்சிகள் 

குறித்த பகிரப்பட்ட நம்பிக்மகயரல் ெலுப்படுத்தப்பட்ட ெரலரற்று அண்மட உறமெப் பற்றி 

ெிெரதித்தனர். மகரெிட்டுக்கு பிந்மதய கரலத்தில் இந்தியர- சீஷெல்ஸ் மூமலரபயரக் 

கூட்டரட்சிமய மைலும் மைம்படுத்துெதற்கரன இந்தியரெின் தீர்ைரனத்மத ஈ.ஏ.எம். இந்தியப் 

ஷபருங்கடல் பிரரந்தியத்மதப் பற்றிய இந்தியரெின் ஷகரள்மகமய ெமகப்படுத்தும் சரகர் 

(பிரரந்தியத்தில் அமனெருக்கும் பரதுகரப்பு ைற்றும் ெளர்ச்சி) பற்றிய இந்தியரெின் பரர்மெக்கு 

சீஷெல்ஸுன் மையத்மதப் பற்றி அெர் மபசினரர். நீர் நிமலகளுக்கு குறுக்மக ஒரு அண்மட 

வீட்டரரரக, சீஷெல்ஸ் அக்கம்பக்கத்து முதல் ஷகரள்மகயின் ஒரு பகுதியரக இருந்தது.  

     

ஷதரற்றுமநரய்களின் மபரது ைருத்துெப் ஷபரருள்கள் ைற்றும் முக்கியைரன ைருந்துகள் ெடிெில் 

இந்தியர ெைங்கிய உதெிகமள ஜனரதிபதி ரரம்கலென் பரரரட்டினரர். இரு நரடுகளுக்கு 

இமடயிலரன ெளர்ச்சி ைற்றும் பரதுகரப்பு கூட்டரட்சிமய அெர் ைதிப்பிட்டரர், மைலும் 

சீஷெல்ஸ்ஸில் மதசத்மதக் கட்டிஷயழுப்புெதில் அதன் மநர்ைமறயரன தரக்கத்மதப் பற்றிப் 

மபசினரர். ஈ.ஏ.எம். தனது பங்கில், சீஷெல்ஸ்ஸின் நலன்கமளயும் அபிலரமெகமளயும் 



ஆதரிப்பதற்கும் இந்த ஒத்துமைப்மப உயர்ைட்டத்திற்கு ஷகரண்டு ஷசல்ெதற்கும் இந்தியரெின் 

உறுதிப்பரட்மட ெலியுறுத்தியது.    

 

இருதரப்பு ஈடுபரட்மட மைலும் ெிரிவுபடுத்துெதற்கும் ஆைப்படுத்துெதற்கும் Covid 19 

ஷதரற்றுமநரயரல் முன்மெக்கப்பட்ட செரல்கமள எதிர்ஷகரள்ள ஒருங்கிமணத்து 

ஒத்துமைப்பதற்கும் ெிெரதங்கள் அடிக்மகரடிட்டு கரட்டின. மபரமதப்ஷபரருள் 

கடத்தல்,ஐ.டி.யூ.ைீன்பிடித்தல்,திருட்டு,கரலநிமல ைரற்றம் ஆகியெற்மற எதிர்த்துப் 

மபரரரடுெதற்கரன பகிரப்பட்ட முயற்சிகமள ெலுப்படுத்த மெண்டியதன் அெசியத்மத அெர்கள் 

ெலியுறுத்தினர். அந்தந்த நலன்கமளப் பரதிக்கும் பரந்த அளெிலரன பிரரந்திய பிரச்சிமனகள் 

குறித்தும் அெர்கள் மபசினர்.   

 

சீஷெல்ஸ் ஷெளியுறவு அமைச்சருடன் ைந்திரி ைட்ட மபச்சுெரர்த்மதகமளயும் ஈ.ஏ.எம் நடத்தியது. 

அபிெிருத்தி கூட்டரண்மை, திறன் மைம்பரடு, பரதுகரப்பு ஒத்துமைப்பு, ைக்கள் ைற்றும் கலரச்சரர 

உறவுகள், ெர்த்தகம், அத்துடன் சுகரதரரம் உள்ளிட்ட இருதரப்பு உறவுகளின் பல்மெறு 

அம்சங்கமள இரு அமைச்சர்களும் ெிெரதித்தனர்.   

 

ெிக்மடரரியர  

நெம்பர்  28, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


