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அக்டடாபர் 25, 2021  

 

வெளிெிகார ைற்றும் பாராளுைன்ற ெிெகாரங்களுக்கான அறைச்சர் திரு.ெி.முரளீதரன் 

{எம்ஓஎஸ் (ெிஎம்)} ஜுபாெில் (வதற்கு சூடான்) அக்டடாபர் 20-22,2021 ெறர 

உத்திடயாகப்பூர்ெ ெிஜயம் டைற்வகாண்டார். இது இந்தியத் தரப்பிலிருந்து முதல் 

அறைச்சாின் ெருறகயாகும். ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் டைலாக வதற்கு சூடான்.    

 

2. MOS(VM) வெளியுறவு ைற்றும் சர்ெடதச ஒத்துறைப்பு அறைச்சர் ைாண்புைிகு திரு. ையிக் 

அெி வடங்றக சந்தித்தார். இரு தரப்பினரும் தற்டபாதுள்ள உறவுகளின் அறனத்து 

அம்சங்கறளயும் ைதிப்பாய்வு வசய்து ெிெசாயம், கால்நறடகள், கல்ெி, சுகாதாரம் ைற்றும் 

தகெல் வதாைில்நுட்பம் உள்ளிட்ட பல்டெறு துறறகளில் ஒத்துறைப்றப ெிாிவுபடுத்த 

ெிருப்பம் வதாிெித்தனர். 

3. டபரைிவு தாங்கும் உள்கட்டறைப்புக்கான கூட்டைியில்(CDR) டசர வதற்கு சூடான் 

அறைக்கப்பட்டது. வதற்கு சூடானின் நாடாளுைன்ற ெிெகார அறைச்சர் திருைதி டைாி நொய் 

ைார்டினுடனான சந்திப்பில், வதற்கு சூடானுடன் நாடாளுைன்ற நறடமுறறகள் ைற்றும் 

நறடமுறறகறள டைம்படுத்துெதில் இந்தியா தனது வசாந்த அனுபெங்கறளப் பகிர்ந்து 

வகாள்ள தயாராக இருப்பதாகத் வதாிெித்தது ைற்றும் பல்டெறு திறன் டைம்பாட்டு பயிற்சி 

ெகுப்புகறள ெைங்கியது. 

4. இந்த ெிஜயத்தில் எச்.இ. டாக்டர் ாிக் ைச்சார் துர்டகான், வதற்கு சூடானின் முதல் துறைத் 

தறலெர்.MoS(VM) இரு நாடுகளுக்கிறடடயயான இருதரப்பு ெர்த்தகம் ைற்றும் இந்திய 

மூலதன ெளர்ச்சிக்கு பயன்படுத்தப்படாத சாத்தியக்கூறுகறள ெலியுறுத்தியது ைற்றும் வதற்கு 

சூடானில் உள்ள இந்திய வதாைில்முறனடொர்கள் எதிர்வகாள்ளும் தறடகள் குறித்து அெரது 

கெனத்றத ஈர்த்தது.வதற்கு சூடானில் உள்ள இந்திய முதலீட்டாளர்களுக்கு முதலீட்டாளர் 

நட்பு சூைல் குறித்து ாிக் ைச்சார் உறுதியளித்தார். 

5. அறைப்பில் வதற்கு சூடான் குடியரசின் தறலெர் திரு.சல்ொர் கீர் ையாடிட், வதற்கு 

சூடானில் உள்ள டைாதறலத் தீர்ப்பதற்கான (R-ARCSS) புத்துயிர் வபற்ற ஒப்பந்தத்தில் 

கருதப்படும் தற்டபாறதய அறைதி வசயல்முறறக்கு இந்தியாெின் ஆதரறெ ைீண்டும் 

ெலியுறுத்தினார். ஜனாதிபதி சல்ொ கீர் சுகாதாரத் துறறயில் இந்தியாெின் ஒத்துறைப்றப 



டகாாினார், டைலும் வதற்கு சூடானில் ெசிக்கும் இந்திய சமூகத்தின் நீண்ட கால நிலுறெயில் 

உள்ள டகாாிக்றககறள கருத்தில் வகாண்டு, இந்து தகன றைதானம் ைற்றும் ஜுபாெில் ஒரு 

டகாெிலுக்கு நிலம் ஒதுக்கீடு வசய்ெதற்கான தனது ஒப்புதறல அறிெித்தார்.    

6. இந்த ெிஜயத்தில் இந்திய சமூகத்துடனான உறரயாடல் ைற்றும்இந்திய 

வதாைில்முறனடொர்களுடன் ஒரு அைர்வு ஆய்றெ நடத்தியது அடங்கும். MoS(VM) UN 

ைிஷன், BAPS இந்து டகாெில் ைற்றும் டைாி இம்ைாகுடலட்டின் ைகள்கள் (ஒரு இந்திய ைத 

சறப) ெளாகத்தின் கீழ் ஒரு இந்திய இராணுெ கள ,ைருத்துெைறனறயயும் பார்றெயிட்டார். 

வதற்கு சூடானில் உள்ள இந்திய சமூகம் MoS (VM) ஐ முழு ைனதுடன் ெரடெற்றத்துடன், பல 

ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஒரு இந்திய அறைச்சறரப் வபற்றதில் ைகிழ்ச்சி அறடந்தனர். 

7. MoS (VM)  இன் சூடானுக்கான ெிஜயம் இருதரப்பு உறவுகளுக்கு ஒரு உத்டெகத்றத 

ெைங்குெதற்கான ஒரு முக்கிய ெளர்ச்சியாகும்.   

நியூ வடல்லி  

அக்டடாபர் 25, 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. 

 
 


