Visit of Minister of State for External Affairs Shri V.
Muraleedharan to the Republic of the Sudan and Republic
of South Sudan (October 18-22, 2021)
October 16, 2021

ବବ୍ୈବେଶିକ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଭି ମୁରଲୀଧରନଙ୍କ ସୁୋନ ଏବ୍ଂ େକ୍ଷିଣ ସୁୋନ ଗସ୍ତ (18-22
ଅବକଟାବ୍ର 2021)
ଅବକଟାବ୍ର 16, 2021
ବବ୍ୈବେଶିକ ବ୍ୟାପାର ଏବ୍ଂ ସଂସେୀୟ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଭି ମୁରଲୀଧରନ 18-19 ଅବକଟାବ୍ର 2021 ସୁୋନ ଏବ୍ଂ 20-22
ଅବକଟାବ୍ର 2021 େକ୍ଷିଣ ସୁୋନ ଗସ୍ତ କରିବବ୍। ଉଭୟ ବେଶକୁ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ବହବ୍।
2. ସୁୋନ ଗସ୍ତ ସମୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବବ୍ୈବେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ମାରିଆମ୍ ଅଲ-ସାେିକ୍ ଅଲ-ମହେି ଏବ୍ଂ ଅନୟ ବ୍ୟକ୍ତିବ୍ବି ଶଷଙ୍କ ସହ
ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱାଥଥର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ, ଆଞ୍ଚଳିକ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଥାତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗବର ଆବଲାଚନା କରିବବ୍। ବସ ସୁୋନ ସାବ୍ଥବଭୌମିକ ପରିଷେର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ମାନୟବ୍ର ପ୍ରଥମ ବଲଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ବର୍ବନରାଲ ଅବ୍ବେଲ ଫ୍ତ୍ତାହ ଅବ୍ବେଲରହମାନ ଅଲ ବ୍ୁ ରହାନ ଏବ୍ଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବ୍ର ଶ୍ରୀ
ଅବ୍ୋଲ୍ଲା ହାମବଡାକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବବ୍। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟବର ସୁୋନବର ଥିବ୍ା ଭାରତୀୟ ସମୁୋୟ ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ାତ୍ତଥାଳାପ
କରିବବ୍।
3. େକ୍ଷିଣ ସୁୋନବର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାନୟବ୍ର ବର୍ବନରାଲ ସାଲଭା କିଇର ମାୟାରେିତଙ୍କୁ ବଭଟିବବ୍। ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବବ୍ୈବେଶିକ
ବ୍ୟାପାର ଏବ୍ଂ ଆନ୍ତର୍ଥାତିକ ସହବ ାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାୟିକ ଆୟି ବଡଙ୍ଗ, ଟ୍ରାନର୍ିସସ
ି ନାଲ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ୍ିଧାନସଭାର ବ୍ାଚସ୍ପତି ମାନୟବ୍ର
ଶ୍ରୀମତୀ ବର୍ମ୍ମା ନୁ ନୁ କୁ ମାବ ଏବ୍ଂ ଅନୟ ବ୍ୟକ୍ତିବ୍ବି ଶଷଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବବ୍। ବସ ର୍ୁ ବ୍ାଠାବର ଭାରତୀୟ ସମୁୋୟକୁ ସବମବାଧିତ କରିବବ୍
ଏବ୍ଂ ବସଠାବର ଥିବ୍ା ଭାରତୀୟ ଉବେୟାଗୀମାନଙ୍କ ସହ ବ୍ାତ୍ତଥାଳାପ କରିବବ୍। ଭାରତୀୟ ବସନାର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା େକ୍ଷିଣ ସୁୋନର
ର୍ୁ ବ୍ାଠାବର ପରିଚାଳିତ ମିଳତ
ି ର୍ାତିସଂଘ ମିଶନ (ୟୁ ଏନଏମଆଇଏସଏସ) ର ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନା ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପରିେଶଥନ କରିବବ୍।
4. ସୁୋନ ଏବ୍ଂ େକ୍ଷିଣ ସୁୋନ ସହିତ ଭାରତର ନିବ୍ଡ
ି ସମ୍ପକଥ ରହିଆସିଛ।ି ଉଭୟ ବେଶର ବ୍ିଭିନ୍ନ ବକ୍ଷତ୍ରବର ଅବନକ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ
କା ଥୟ କରୁଛନ୍ତି। କିଛ ି ବ୍ଷଥ ଧରି ସୁୋନ ଏବ୍ଂ େକ୍ଷିଣ ସୁୋନର ୁବ୍କମାନଙ୍କ େକ୍ଷତା ବ୍ିକାଶବର ଭାରତ ଆଗବର ରହିଛ।ି େୁ ଇ ବେଶର ବ୍ହୁ
ସଂଖୟକ ଛାତ୍ର ଭାରତର ବ୍ିଭିନ୍ନ ଅନୁ ଷ୍ଠାନବର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ସୁୋନ ଏବ୍ଂ େକ୍ଷିଣ ସୁୋନ ସହିତ ଭାରତର ଗଭୀର ସାଂସ୍କୃତକ
ି ଏବ୍ଂ
ବଲାକ ସମ୍ପକଥ ରହିଛ।ି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ େୁ ଇ ବେଶ ସହ ଆମର ସମ୍ପକଥକୁ ନୂ ତନ ଗତି ପ୍ରୋନ କରିବ୍।
ନୂ ଆେିଲ୍ଲୀ
ଅବକଟାବ୍ର 16, 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.

