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വിദേശകാര്യമന്ത്രി ശര്ി. വി മുര്ളീധര്ന്റെ റ ൌത്ത് 
 ുഡാനിറെക്കുള്ള  ന്ദര്ശനം  ഒക്ദോാരര്   20-22, 2021) 

ക്ദോാരര്   25, 2021 

1.വിദേശകാര്യ, പാര്െറമന്െെി കാര്യ  ഹമന്ത്രി ന്ത്ശീ വി. മുര്ളീധര്ൻ [MoS(VM)], 2021 
ക്ദോാരര് 20 മുതൽ 22 വറര് ജൂരയിദെക്ക് ഒറ ൌത്ത്  ുഡാൻ) ഔദേയാഗിക  ന്ദര്ശനം  
നോത്തിയിര്ുന്നു.അഞ്ച് വര്ഷത്തിദെറെയായി േക്ഷിണ  ുഡാദെക്ക്  ഇരയയിൽ നിന്നുള്ള 
ആേയ മന്ത്രിതെ   ന്ദര്ശനമായിര്ുന്നു ഇത്.  

2. MOS(VM) വിദേശകാര്യ, അരാര്ാന്ത്ര  ഹകര്ണ മന്ത്രി രഹുമാനറെട്ട മയി്ആയ്  റഡങ്-
മായി കൂോിക്കാഴ്ച നോത്തി. ഇര്ുപക്ഷവും  നിെവിെുള്ള രന്ധങ്ങളുറോ എെലാ വശങ്ങളും  
അവദൊകനം  റചയ്യുകയും  ഭാവിയിൽ കാര്ഷികം , ലെവ്സ്റദറാ്, വിേയാഭയാ ം , ആദര്ാഗയ 
 ം ര്ക്ഷണം , ഐോി തുോങ്ങി വിവിധ ദമഖെകളിൽ.  ഹകര്ണം  വിപുെീകര്ിക്കാൻ  ന്നദ്ധത 
ന്ത്പകോിെിക്കുകയും  റചയ്തു 

 

3. േക്ഷിണ  ുഡാറന ദകായെിഷൻ ദരാര് ഡി ാറര് റെ ിെന്് ഇൻന്ത്രാസ്ടന്ത്ോ്ചെിൽ ഒCDRI) 

ദചര്ാൻ ക്ഷണിക്കറെട്ടിര്ുന്നു. േക്ഷിണ  ുഡാനിറെ പാര്െറമന്െെി കാര്യ മന്ത്രി ദമര്ി 
നവായി മാര്ട്ടിനുമായുള്ള കൂോിക്കാഴ്ചയിൽ, േക്ഷിണ  ുഡാനുമായി പാര്െറമന്െെി 
നോപോിന്ത്കമങ്ങളും   ന്ത്രോയങ്ങളും  വിക ിെിക്കുന്നത്  ം രന്ധിച്ച  വരം  അനുഭവങ്ങൾ 
പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഇരയ  ന്നദ്ധത ന്ത്പകോിെിക്കുകയും  വിവിധ ലനപുണയ വിക ന പര്ിശീെന 
ദകാഴ് ുകൾ വാഗ്ോനം  റചയ്യുകയും  റചയ്തു. 

 

4.  ന്ദര്ശനത്തിൽ ദഡാ. െിക്ക്മച്ചാര് റോനി േുര്ദഗാനുമായി കൂോികാഴ്ച നോത്തുകയും  റചയ്യും    
ഇര്ു ര്ാജയങ്ങളും  തമ്മിെുള്ള ഉഭയകക്ഷി വയാപാര്ത്തിന്റെയും  ഇരയൻ 
നിദക്ഷപത്തിന്റെയും  വളര്ച്ചയ്ക്കുള്ള ഇനിയും  ഉപദയാഗന്ത്പേമായിട്ടിെലാത്ത  ാധയതകൾ  
MoS(VM) ഊന്നിെെയുകയും  േക്ഷിണ  ുഡാനിറെ ഇരയൻ  ം ര്ം ഭകര് ദനര്ിോുന്ന 
പര്ിമിതികളിദെക്ക് അദേഹത്തിന്റെ ന്ത്ശദ്ധ ആകര്ഷിക്കുകയും  റചയ്തു. എച്ച്.ഇ. േക്ഷിണ 
 ുഡാനിറെ ഇരയൻ നിദക്ഷപകര്ക്ക് നിദക്ഷപ  ൌഹൃേ അരര്ീക്ഷറത്തക്കുെിച്ച് 
റെയ്്ദമച്ചര് ഉെെ് നൽകി. 

 

5. േക്ഷിണ  ുഡാൻ െിെബ്ലിക്കിന്റെ ന്ത്പ ിഡന്് ന്ത്ശീ.  ാൽവകിര്മയാര്ഡിറ്റുമായുള്ള 
 ന്ദര്ശനത്തിൽ  , െിലവട്ടലെസ്ട് അന്ത്ഗിറമന്് ഓണ്  േി റെ െയൂഷൻ  ഓഫ് േി 
റകാണ്ഫ്ലി്റ്റ് ഇൻ  റ ൌത്ത്  ുഡാൻ  ഒR-ARCSS )റെ ഭാഗമായുള്ള  തുോര്ന്നുറകാരികിര്ിക്കുന്ന 
 മാധാന ന്ത്പന്ത്കിയയിൽ  ഇരയയുറോ പിരുണ ആവര്ത്തിക്കുകയും  റചയ്തു.ന്ത്പ ിഡന്് 
 ാൽവകിര് ആദര്ാഗയ ദമഖെയിൽ ഇരയയുറോ  ഹകര്ണം  ആവശയറെോുകയും   േക്ഷിണ 
 ുഡാനിൽ താമ ിക്കുന്ന ഇരയൻ  മൂഹത്തിന്റെ േീര്ഘകാെ ആവശയങ്ങൾ പര്ിഗണിച്ച്, 



ഹിന്ദു ശ്മശാന സ്ഥെത്തിനും  ജൂരയിറെ കര്ു ദക്ഷന്ത്തത്തിനും  ഭൂമി അനുവേിക്കുന്നതിനുള്ള 
അം ഗീകാര്ം  ന്ത്പഖയാപിക്കുകയും  റചയ്തു. 

 

6.  ന്ദര്ശനത്തിൽ ഇരയൻ  മൂഹവുമായുള്ള ആശയവിനിമയവും  ഇരയൻ 
 ം ര്ം ഭകര്ുമായുള്ള കര്ു റ ഷനും  ഉൾറെത്തിര്ുന്നു .യുഎൻ മിഷന്റെ കീഴിെുള്ള ഇരയൻ 
ആര്മി രീൽ് ദഹാസ്ടപിറ്റൽ, രാപ്സ്ട ഹിന്ദു ദക്ഷന്ത്തം , ദഡാദട്ടഴ്സ്ട ഓഫ് ദമര്ി 
ഇമ്മാക്കുദെറ്റ് ഒകര്ു ഇരയൻ മത  ഭ) എന്നിവയും  MoS (VM)  ന്ദര്ശിച്ചു. േക്ഷിണ 
 ുഡാനിറെ ഇരയൻ  മൂഹം  MOS(VM) റന ഹൃേയം ഗമമായി  വാഗതം  റചയ്യുകയും  
വര്ഷങ്ങൾക്ക് ദശഷം  കര്ു ഇരയൻ മന്ത്രിറയ  വീകര്ിക്കുന്നതിൽ  ദരാഷം  
ന്ത്പകോിെിക്കുകയും . 

 

7. േക്ഷിണ  ുഡാനിദെക്കുള്ള MOS (VM)  ന്ദര്ശനം  ഉഭയകക്ഷി രന്ധങ്ങൾക്ക് ദന്ത്പര്ണ 
നൽകുന്നതിനുള്ള നാഴികകെലായി മാെി.   

നയൂ ഡൽഹി  

ക്ദോാരര്   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. 

 

 


