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વિદેશ અને સંસદીય બાબતોના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી શ્રી િી. મુરલીધરન [એમઓએસ(િીએમ)] 20-22 ઓક્ટોબર, 2021 

દરવમયાન જુબા (દવક્ષણ સુદાન)ની સત્તાિાર મુલાકાતે હતા. પાંચ કરતાં િધુ િર્ષોમાં દવક્ષણ સુદાનમા ંભારત તરફથી 
મંત્રી સ્તરની આ પ્રથમ મુલાકાત હતી. 

2. એમઓએસ(િીએમ) એ વિદેશ અને આંતરરાષ્ટ્રીય સહકાર મંત્રી માનનીય શ્રી મેવયક અયી ડેંગ સાથે મલુાકાત કરી 
હતી. બંને પક્ષોએ પ્રિતતમાન સંબંધોના તમામ પાસાઓની સમીક્ષા કરી અને કૃવર્ષ, પશધુન, વશક્ષણ, આરોગ્યસભંાળ 
અને આઈટી સવહતના વિવિધ કે્ષત્રોમાં સહકારને વિસ્તૃત કરિાની ઈચ્છા દશાતિી હતી. 

3. સાઉથ સુદાનને કોએવલશન ફોર ડડઝાસ્ટર રેવઝવલયન્ટ ઈન્રાસ્રક્ચર (સીડીઆરઆઈ) મા ંજોડાિા માટે આમંત્રણ 
આપિામા ંઆવયંુ હતુ.ં દવક્ષણ સુદાનના સંસદીય બાબતોના મંત્રી શ્રીમતી મેરી નાિાઈ માર્ટટન સાથેની બેઠકમા ંભારત ે
દવક્ષણ સુદાન સાથે સસંદીય પ્રડિયાઓ અને પદ્ધવતઓ વિકસાિિાના પોતાના અનુભિો િહેંચિાની તૈયારી દશાતિી 
હતી અને વિવિધ ક્ષમતા વનમાતણ તાલીમ અભ્યાસિમો ઓફર કયાત હતા. 

4. આ મુલાકાતમાં દવક્ષણ સુદાનના પ્રથમ ઉપરાષ્ટ્રપવત ડો. ડરક માચર ટેની ધુરગોનની સાથે મુલાકાત સામેલ હતી. 
એમઓએસ (િીએમ) એ બંન ે દેશો િચ્ચે વદ્િપક્ષીય િેપાર અને ભારતીય રોકાણના વિકાસની સભંાિના પર ભાર 
મૂક્યો અને દવક્ષણ સુદાનમાં ભારતીય ઉદ્યોગ સાહવસકો દ્િારા સામનો કરિામાં આિી રહેલી અિરોધો તરફ તેમનુ ં
ધ્યાન દોયુું હતુ.ં ડરક માચરે દવક્ષણ સુદાનમા ંભારતીય રોકાણકારો માટે રોકાણકાર મૈત્રીપણૂત િાતાિરણ વિશે ખાતરી 
આપી હતી. 

5. દવક્ષણ સદુાન પ્રજાસત્તાકના રાષ્ટ્રપવત શ્રી સાલ્િા કીર માયાર્ટડત ેસાથેની મુલાકાતમાં દવક્ષણ સદુાનમા ંસઘંર્ષતના 
વનરાકરણ પર પુનર્જીવિત કરાર (આર-એઆરસીએસએસ) મા ંપડરકલ્પનામાં ચાલી રહેલી શાંવત પ્રડિયા માટે ભારતના 
સમથતનનો પનુરોચ્ચાર કયો હતો. રાષ્ટ્રપવત સાલ્િા કીરે આરોગ્ય કે્ષત્રે ભારતનો સહકાર માંગ્યો હતો અને દવક્ષણ 
સુદાનમા ંરહેતા ભારતીય સમદુાયની લાંબા સમયથી પડતર માંગણીઓને ધ્યાનમાં રાખીન,ે જુબામાં વહન્દ ુસ્મશાન અન ે
મંડદર માટે જમીન ફાળિિા માટે તેમની મંજૂરીની જાહેરાત કરી હતી. 



6. આ મુલાકાતમાં ભારતીય સમુદાય સાથેની િાતચીત અને ભારતીય ઉદ્યોગ સાહવસકો સાથેના એક સેશનનો પણ 
સમાિેશ થાય છે. એમઓએસ(િીએમ) એ યુએન વમશન, બીએપીએસ હહદુ મંડદર અને ડોટસત ઓફ મેરી ઇમમેક્યુલેટ 
(ભારતીય ધાર્મમક મંડળ) પડરસર હેઠળ ઇવન્ડયન આમી ડફલ્ડ હોવસ્પટલની પણ મુલાકાત લીધી હતી. દવક્ષણ સુદાનમા ં
ભારતીય સમદુાયે એમઓએસ (િીએમ)નું હૃદયપિૂતક સ્િાગત કયુું હતુ ંઅને આટલા િર્ષો પછી ભારતીય મંત્રીન ે
આિકારતા તેમણે આનંદની લાગણી અનુભિી હતી. 

7. રાજ્યકક્ષાના મંત્રી (િીએમ)ની દવક્ષણ સદુાનની મુલાકાત વદ્િપક્ષીય સંબધંોને પ્રોત્સાહન આપિા માટે એક 
સીમાવચહ્નરૂપ ઘટના છે. 

નિી ડદલ્હી 
ઓક્ટોબર 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. 
 


