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రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ది సూడాన్, రిపబ్లిక్ ఆఫ్ సౌత్ సూడాన్లో విదేశీ వ్యవ్హారాల
సహాయ మంత్రి శీీ వి. మురళీధరన్ పరయటన (అక్టోబర్ 18-22, 2021)
అక్టోబర్ 16, 2021
1. విదేశీ వ్యవ్హారాలు, పార్ల మెంటరీ వ్యవ్హారాల శాఖ సహాయ మెంత్రి (ఎెంఓఎస్) శీీ వి. ముర్ళీధర్న్ 2021
అక్టోబర్ 18-19 తేదీలల ల రిపబ్లలక్ ఆఫ్ ది సూడాన్లల, 2021 అక్టోబర్ 20-22 తేదీలల ల రిపబ్లలక్ ఆఫ్ సౌత్
సూడాన్లల అధిక్ారికెంగా పర్యటిసా ార్ు. ఆయన ఈ రెండు దేశాలలల పర్యటిెంచడెం ఇదే పిథమెం.
2. సూడాన్ పర్యటన సెందర్భెంగా ఇర్ు దేశాల పియోజనాలు ఇమిడి ఉనన ద్వైపాక్షిక, పాిెంతీయ,
అెంతరాాతీయ అెంశాలపవ విదేశాెంగ మెంత్రి డా. మరియెం అల్-సాదిఖ్ అల్-మహదీ, ఇతర్ పిముఖలలత
ఎెంఓఎస్ చర్చలు జర్ుపుతార్ు. సావ్రీన్ క్ౌన్సిల్ ఆఫ్ సూడాన్ అధయక్షుడు గౌర్వ్నీయ ఫస్ో లెఫ్ో న
ట ెంట్
జనర్ల్ అబదెల్ ఫతహ్ అబదెల్ రహాాన్ అల్ బురాాన్ మరియు పిధాన మెంత్రి గౌర్వ్నీయ అబె లల ల హమ్ద
ె క్త
ఆయన సమలవేశమవ్ుతార్ు. ఈ పర్యటన సెందర్భెంగా సూడాన్లలన్స భార్తీయులత కూడా ఎెంఓఎస్
సమలవేశమవ్ుతార్ు.
3. సౌత్ సూడాన్లల, అధయక్షుడు గౌర్వ్నీయ జనర్ల్ సాలలై క్ిర్ మయలరిెత్త ఎెంఓఎస్
సమలవేశమవ్ుతార్ు. అలలగే విదేశీ వ్యవ్హారాలు మరియు అెంతరాాతీయ సహక్ార్ శాఖ మెంత్రి శీీ మయిక్
అయి డ్ెంగ, టాిన్సిషనల్ నేషనల్ లెజిస్లల టివ్ అస్ెంబ్లల స్పీకర్ గౌర్వ్నీయ Ms. జమలా నలనలకుెంబా, ఇతర్
పిముఖలలనల కూడా ఎెంఓఎస్ కలుసలకుెంటార్ు. జూబాలల భార్తీయులనల ఉదేెశెంచి పిసెంగిసా ార్ు అలలగే
అకకడి భార్తీయ ఔతాిహిక వాయపార్వేతాలత సమలవేశమవ్ుతార్ు. భార్తీయ ఆరీా డాకోర్ల ు జూబాలల
న్సర్ైహిసా లనన సౌత్ సూడాన్లల ఐకయరాజయసమిత్ర మిషన్ (యూఎన్ఎెంఐఎస్ఎస్) ఆసీత్రిన్స కూడా ఎెంఓఎస్
ఈ పర్యటనెం సెందర్భెంగా సెందరిిసాార్ు.

4. సూడాన్, సౌత్ సూడాన్లత భార్త్కు స్లనహపూర్ైక, సలహృదాభవ్ సెంబెంధాలు ఉనానయి. ఇర్ు
దేశాలలలనూ వివిధ ర్ెంగాలలల పలు భార్తీయ కెంపనీలు క్ార్యకలలపాలు న్సర్ైహిసా లనానయి. అనేక
సెంవ్తిరాలుగా సూడాన్, సౌత్ సూడాన్ యువ్త సామరాయాలనల పెంప ెందిెంచడెంలల భార్త్ క్ీలకపాతి
పో షటసా ో ెంది. రెండు దేశాలకు చ్ెందిన విదాయర్ుయలు గణనీయమైన సెంఖయలల భార్త్లలన్స విదాయ సెంసయ లల ల
విదాయభాయసెం చేసా లనానర్ు. సూడాన్, సౌత్ సూడాన్ పిజలత భార్త పిజలకు సన్సనహిత సెంబెంధాలు
ఉనానయి. రెండు దేశాలత భార్త్కు పటిషోమైన సాెంసకృత్రక సెంబెంధాలు ఉనానయి. ఇర్ు దేశాలత భార్త
సెంబెంధాలు మరిెంత పటిషోమయి్యెందలకు ఈ పర్యటన దో హదపడే అవ్క్ాశెం ఉెంది.
నూయఢిల్లి
అక్టోబర్ 16, 2021
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