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ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਿੀ. ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਦੀ ਸੁਡਾਨ ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ

ਗਣਰਾਜ

ਦੀ ਫੇਰੀ (18-22 ਅਕਤੂ ਬਰ, 2021)
16 ਅਕਤੂ ਬਰ, 2021
1. ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਿੀ. ਮੁਰਲੀਧਰਨ 18-19 ਅਕਤੂ ਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਸੁਡਾਨ
ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ 20-22 ਅਕਤੂ ਬਰ ਤੱਕ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਿੱਲੋਂ ਦੋਹਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ
ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਿੇਗੀ।
2. ਸੁਡਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਰੀਅਮ ਅਲ-ਸਾਵਦਕ ਅਲ-ਮਹਦੀ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਿੰਵਤਆਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਵਹਤਾਾਂ ਦੇ ਦੁ ਿੱਲੇ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮੁਵੱ ਦਆਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ
ਸੁਡਾਨੀ ਪਰਭੂਸੱਤਾਪੂਰਨ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਫਰਸਟ ਲੈ ਫਟੀਨੈਂ ਟ ਜਨਰਲ ਅਬਦੈਲ ਫਤਾਹ ਅਬਦੈਲਰਹਮਾਨ ਅਲ ਬੁਰਹਾਨ
ਅਤੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ਰੀ ਅਬਦੁ ੱਲਾ ਹਮਦੋਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਸੁਡਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਇਸ
ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸੁਡਾਨ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਿੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।
3. ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਜਨਰਲ ਸਾਲਿਾ ਕੀਰ ਮਯਾਰਵਡਤ ਨਾਲ
ਵਮਲਣਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਹਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਮੇਵਯਕ ਅਈਈ ਡੇਂਗ, ਆਰਜ਼ੀ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਜੇਮਾ ਨੂ ਨੁ ਕੁ ੰਬਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਿੰਵਤਆਾਂ ਨੂ ੰ ਵਮਲਣਗੇ। ਉਹ
ਜੁਬਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂ ੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉੱਦਮੀਆਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ
ਮੰਤਰੀ ਜੂਬਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੱਖਣ ਸੂਡਾਨ ਅੰਦਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਮਸ਼ਨ
(UNMISS) ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਿੀ ਕਰਨਗੇ।
4. ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਡਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਨਾਲ ਵਨੱਘ,ੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਸੁਵਹਰਦ ਸਬੰਧ ਹਨ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਭਾਰਤੀ
ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਦੋਿਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਿੱਖ ਿੱਖ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਡਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਦੇ
ਨੌ ਜਿਾਨਾਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਨਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮੋਹਰੀ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਿੱਡੀ ਵਗਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਾਂ ਮੁਲਕਾਾਂ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ
ਭਾਰਤ ਭਰ ਅੰਦਰ ਸੰਸਥਾਿਾਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍੍ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਡਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਨਾਲ ਡੂ ੰਘੇ ਸੱਵਭਆਚਾਰਕ
ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਪੱਧਰੀ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਦੋਿਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨੂ ੰ ਨਿੀਂ ਰਫਤਾਰ ਵਮਲੇ ਗੀ।
ਨਿੀਂ ਵਦੱਲੀ
16 ਅਕਤੂ ਬਰ, 2021
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