
Visit of Minister of State for External Affairs Shri V. 
Muraleedharan to South Sudan (October 20-22, 2021) 
October 25, 2021 

ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଭି ମୁରଲୀଧରନଙ୍କ େକି୍ଷଣ ସୁୋନ ଗସ୍ତ (20-22 ଅବକଟାବ୍ର 2021) 

ଅବକଟାବ୍ର 25, 2021 

ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ଏବ୍ଂ ସଂସେୀୟ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଭି ମୁରଲୀଧରନ 20-22 ଅବକଟାବ୍ର 2021 ଜୁବ୍ା (େକି୍ଷଣ ସୁୋନ) 

ଗସ୍ତବର ଯାଇଥିବଲ। ପାଞ୍ଚ ବ୍ର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟବର େକି୍ଷଣ ସୁୋନକୁ ଏହା ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଗସ୍ତ ଥିଲା। 

2. ଏହ ିଗସ୍ତ କାଳବର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ଏବ୍ଂ ଆନ୍ତଜଷାତକି ସହବଯାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବ୍ର ଶ୍ରୀ ମାୟିକ ଆୟି ବେଙ୍ଗଙ୍କ ସହ 
ବବ୍ୈଠକ କରଥିିବଲ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକଷର ସମସ୍ତ େଗି ଉପବର ସମୀକ୍ଷା କରଥିିବଲ ଏବ୍ଂ କୃର୍,ି ପଶୁପାଳନ, ଶକି୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସବ୍ା 
ଏବ୍ଂ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକି୍ତବ୍େିୟା ସବମତ ବ୍ଭିିନ୍ନ ବକ୍ଷତ୍ରବର ସହବଯାଗ ବୃ୍ଦ୍ଧ ିକରବି୍ାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରଥିିବଲ। 

3. ବ୍ପିଯଷୟୟ ସହନକ୍ଷମ ଭିତ୍ତଭୂିମି ସ୍ଥ୍ାପନ ଲାଗି ବମଣ୍ଟ (ସେିଆିରଆଇ) ବର ବଯାଗବେବ୍ାକୁ େକି୍ଷଣ ସେୁାନକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। 
େକି୍ଷଣ ସୁୋନର ସଂସେୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ବମର ିନୱାଇ ମାର୍ଟନିଙ୍କ ସହ ବହାଇଥିବ୍ା ବବ୍ୈଠକବର ଭାରତ େକି୍ଷଣ ସୁୋନ ସହତି 
ସଂସେୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ କାଯଷୟ ବ୍କିାଶବର ନଜିର ଅଭିଜ୍ଞତା ବ୍ାଣ୍ଟବି୍ାକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଥିବ୍ା େଶଷାଇ ବ୍ଭିିନ୍ନ େକ୍ଷତା ବ୍କିାଶ ତାଲିମ ପାଠୟକ୍ରମ ପ୍ରୋନ 

କରବି୍ାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ବେଇଥିଲା। 

4. ଏହ ିଗସ୍ତ ସମୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ େକି୍ଷଣ ସୁୋନର ପ୍ରଥମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିମାନୟବ୍ର େକଟର ରକି୍ ମାଚର୍ ବର୍ଟନ ିଧୁରଗନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ 

ବଭର୍ଟଥିିବଲ। େୁଇ ବେଶ ମଧ୍ୟବର ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ବ୍ାଣିଜୟ ଏବ୍ଂ ଭାରତୀୟ ପୁଞି୍ଜ ବ୍ନିବିଯାଗର ଅଭିବୃ୍ଦ୍ଧ ିପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାବରାପ 
କରଥିିବଲ ଏବ୍ଂ େକି୍ଷଣ ସେୁାନବର ଭାରତୀୟ ଉବେୟାଗୀମାବନ ସମ୍ମଖୁୀନ ବହଉଥିବ୍ା ସମସୟା ପ୍ରତ ିତାଙ୍କର େୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରଥିିବଲ। 
ମାନୟବ୍ର ରକି୍ ମାଚର୍ େକି୍ଷଣ ସୁୋନବର ଭାରତୀୟ ନବିବ୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବ୍ାତାବ୍ରଣ ବ୍ରି୍ୟବର ପ୍ରତଶିତୃ ିବେଇଥିବଲ। 

5. େକି୍ଷଣ ସୁୋନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିମାନୟବ୍ର ଶ୍ରୀ ସାଲଭା କରି୍ ମାୟାରେତିଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କର ିରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ େକି୍ଷଣ ସୁୋନବର ବ୍ବି୍ାେର ସମାଧାନ 

ପାଇଁ ପୁନଜଷୀବ୍ତି ଚୁକି୍ତନାମାବର ଧାଯଷୟ ବହାଇଥିବ୍ା ଶାନ୍ତ ିପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଭାରତର ସମଥଷନ ବୋହରାଇଥିବଲ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିସାଲଭା କରି୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ 
ବକ୍ଷତ୍ରବର ଭାରତର ସହବଯାଗ ବଲାେଥିିବଲ ଏବ୍ଂ େକି୍ଷଣ ସେୁାନବର ରହୁଥିବ୍ା ଭାରତୀୟ ସମୁୋୟର େୀର୍ଷ େନିର ବ୍ଚିାରାଧୀନ ୋବ୍କୁି 
େୃଷି୍ଟବର ରଖି ହନୁି୍ଦ ସ୍ମସାନ ପାଇଁ ଏବ୍ଂ ଜୁବ୍ାବର ଏକ ମନ୍ଦରି ପାଇଁ ଜମି ଆବ୍ଣ୍ଟନ ନମିବନ୍ତ ବସ ଅନୁବମାେନ ବେଇଥିବଲ। 

  



6. ଏହ ିଗସ୍ତ ସମୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ସମୁୋୟ ସହତି ବ୍ାତ୍ତଷାଳାପ କରଥିିବଲ ଏବ୍ଂ ଭାରତୀୟ ଉବେୟାଗୀମାନଙ୍କ ସହତି ଏକ 

ଅଧିବବ୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରଥିିବଲ। ମିଳତି ଜାତସିଂର୍ ମିଶନ ଅଧୀନବର ପରଚିାଳତି ଭାରତୀୟ ବସନା ଫିଲଡ ହାସପାତାଲ, ବ୍ଏିପିଏସ ହନୁି୍ଦ ମନ୍ଦରି 

ଏବ୍ଂ ବମର ିଇମାକୁୟବଲର୍ଟଙ୍କ ଝଅି (ଏକ ଭାରତୀୟ ଧାମିକ ମଣ୍ଡଳୀ) ପରସିର ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପରେିଶଷନ କରଥିିବଲ। େକି୍ଷଣ ସୁୋନର 
ଭାରତୀୟ ସମୁୋୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ସହୃେୟ ସ୍ୱାଗତ କରଥିିବଲ ଏବ୍ଂ ଏବତ ବ୍ର୍ଷ ପବର ଜବଣ ଭାରତୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କର ିଆନନ୍ଦତି 

ବହାଇଥିବଲ। 

7. େକି୍ଷଣ ସୁୋନକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକଷକୁ ସେୃୁଢ କରବି୍ ବବ୍ାଲି ଆଶା କରାଯାଉଛ।ି 

ନୂଆେଲି୍ଲୀ 

ଅବକଟାବ୍ର 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. 

 


