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ವಿದೇಶಾಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ್ ಶ್ರೇ ವಿ.ಮುರಳೇಧರನ್ ಅವ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ ಭೇಟಿ 

(ಅಕ್ಟೇಬರ್ 20-22, 2021) 

ಅಕ್ಟೇಬರ್ 25, 2021 

 

ವಿದೇಶಾಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳು ಮತ್ುು ಸಾಂಸದೇಯ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ್ರಾದ ಶ್ರೇ ವಿ. ಮುರಳೇಧರನ್ [ಎಮ ಒಎಸ್  

(ವಿಎಮ)] ಅವ್ರು 2021 ರ ಅಕ್ಟೇಬರ್ 20-22 ರವ್ರೆಗೆ ಜ್ುಬಾ (ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್) ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ್ 

ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿದದರು.  ಐದು ವ್ರ್ಷಗಳ ನಾಂತ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ ಗೆ ಭಾರತ್ದ ಕಡೆಯಾಂದ ಇದು ಮೊದಲ ಸಚಿವ್ರ 

ಭೇಟಿಯಾಗಿದ. 

 

2. ವಿದೇಶಾಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳು ಮತ್ುು ಸಾಂಸದೇಯ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ್ರು ವಿದೇಶಾಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳು ಮತ್ುು 

ಅಾಂತ್ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತ್ ಶ್ರೇ ಮಾಯಕ್ ಅಯ ಡೆಾಂಗ್ ಅವ್ರನುು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಎರಡ್ 

ಕಡೆಯವ್ರು ಅಸ್ತುತ್ಿದಲ್ಲಿರುವ್ ಸಾಂಬಾಂಧಗಳ ಎಲ್ಾಿ ಅಾಂಶಗಳನುು ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸ್ತದರು ಮತ್ುು ಕೃಷ್ಟ್, ಜಾನುವಾರು, ಶ್ಕ್ಷಣ, 

ಆರೆ್ೇಗಯ ಮತ್ುು ಐಟಿ ಸೇರಿದಾಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವ್ನುು ವಿಸುರಿಸಲು ಇಚ್ಛೆಯನುು ವ್ಯಕುಪಡಿಸ್ತದರು. 

 

3. ವಿಪತ್ುು ಸ್ತಿತಿಸ್ಾಿಪಕ ಮ್ಲಸ್ೌಕಯಷ (ಸ್ತಡಿಆರ್ ಐ) ಒಕ್ೂಟಕೂ ಸೇರಲು ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ ಅನುು 

ಆಹಾಿನ್ವಸಲ್ಾಯತ್ು. ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ ನ ಸಾಂಸದೇಯ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ಸಚಿವೆ, ಶ್ರೇಮತಿ ಮೇರಿ ನವಾಯ ಮಾಟಿಷನ್ 

ಅವ್ರೆ್ಾಂದಗಿನ ಸಭಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತ್ವ್ು ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ ನ್ಾಂದಗೆ ಸಾಂಸದೇಯ ಕಾಯಷವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ುು ಅಭಾಯಸಗಳನುು 

ಅಭಿವ್ೃದಿಪಡಿಸುವ್ಲ್ಲಿ ತ್ನುದೇ ಆದ ಅನುಭವ್ಗಳನುು ಹಾಂಚಿಕ್ಳಳಲು ಮತ್ುು ವಿವಿಧ ಸ್ಾಮರ್ಥಯಷ ವ್ೃದಿ ತ್ರಬೇತಿ 

ಕ್ೇಸ್ ಷಗಳನುು ನ್ವೇಡಲು ತ್ನು ಇಚ್ಛೆಯನುು ವ್ಯಕುಪಡಿಸ್ತದರು. 

 

4.  ಈ ಭೇಟಿಯು, ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ ನ ಮೊದಲ ಉಪಾಧಯಕ್ಷ ಗೌರವಾನ್ವಿತ್ ಡಾ. ರಿೇಕ್ ಮಚಾರ್ ಟೆನ್ವ ಧುಗೆ್ೇಷನ್ 

ಅವ್ರೆ್ಾಂದಗಿನ ಸಭಯನ್ು ಒಳಗೆ್ಾಂಡಿತ್ುು. ವಿದೇಶಾಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳು ಮತ್ುು ಸಾಂಸದೇಯ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ್ರು 

ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ದಿಪಕ್ಷಿೇಯ ವಾಯಪಾರ ಮತ್ುು ಭಾರತಿೇಯ ಹ್ಡಿಕಯ ಬಳವ್ಣಿಗೆಗೆ ಬಳಕಯಾಗದ 

ಸ್ಾಮರ್ಥಯಷವ್ನುು ಒತಿು ಹೇಳದರು ಮತ್ುು ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಿೇಯ ಉದಯಮಿಗಳು ಎದುರಿಸುತಿುರುವ್ ನ್ವಬಷಾಂಧಗಳ 

ಬಗೆೆ ತ್ಮಮ ಗಮನ ಸಳೆದರು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ್ ಡಾ. ರಿಕ್ ಮಚಾರ್ ಅವ್ರು ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಿೇಯ ಹ್ಡಿಕದಾರರಿಗೆ 

ಹ್ಡಿಕದಾರ ಸುೇಹಿ ವಾತಾವ್ರಣವ್ನುು ಭರವ್ಸ ನ್ವೇಡಿದರು. 

5.  ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಅಧಯಕ್ಷರಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ್ ಶ್ರೇ ಸ್ಾಲ್ಾಿ ಕಿರ್ ಮಯಾಡಿಷಟ್ ಅವ್ರೆ್ಾಂದಗೆ ಚಚ್ಛಷಯ 

ಸಾಂದಭಷದಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ ನಲ್ಲಿನ (ಆರ್-ಎಆರ್ ಸ್ತಎಸ್ ಎಸ್) ಸಾಂಘರ್ಷದ ಪರಿಹಾರದ ಪುನರುಜ್ಜೇವ್ನದ 

ಒಪಪಾಂದದಲ್ಲಿ ರ್ಪಿಸಲ್ಾದ ನಡೆಯುತಿುರುವ್ ಶಾಾಂತಿ ಪರಕಿರಯೆಗೆ ಭಾರತ್ದ ಬಾಂಬಲವ್ನುು ಪುನರುಚಚರಿಸಲ್ಾಗಿದ. ಅಧಯಕ್ಷ 

ಸ್ಾಲ್ಾಿ ಕಿರ್ ಅವ್ರು ಆರೆ್ೇಗಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ದ ಸಹಕಾರವ್ನುು ಕ್ೇರಿದರು ಮತ್ುು ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತಸುವ್ 

ಭಾರತಿೇಯ ಸಮುದಾಯದ ದೇರ್ಾಷವ್ಧಿಯ ಬೇಡಿಕಗಳನುು ಪರಿಗಣಿಸ್ತ, ಹಿಾಂದ್ ಸಮಶಾನ ಭ್ಮಿ ಮತ್ುು ಜ್ುಬಾದಲ್ಲಿ 



ದೇವಾಲಯಕಾೂಗಿ ಭ್ಮಿಯನುು ಮಾಂಜ್್ರು ಮಾಡಲು ತ್ಮಮ ಅನುಮೊೇದನಯನುು ಘ್ೇಷ್ಟ್ಸ್ತದರು. 

 

6.  ಈ ಭೇಟಿಯು ಭಾರತಿೇಯ ಸಮುದಾಯದ್ಾಂದಗೆ ಸಾಂವಾದ ಮತ್ುು ಭಾರತಿೇಯ ಉದಯಮಿಗಳೆ್ಾಂದಗಿನ ಅಧಿವೆೇಶನವ್ನುು 

ಒಳಗೆ್ಾಂಡಿತ್ುು. ವಿದೇಶಾಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳು ಮತ್ುು ಸಾಂಸದೇಯ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ್ರು ವಿಶಿಸಾಂಸಿಯ ಮಿರ್ನ್ 

ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ್ ಸೇನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಸಪತೆರಗೆ, ಬಿಎಪಿಎಸ್ ಹಿಾಂದ್ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ುು ಡಾಟಸ್ಷ ಆಫ್ ಮೇರಿ ಇಮಾಯಕುಯಲೇಟ್ 

(ಭಾರತಿೇಯ ಧಾಮಿಷಕ ಸಭ) ಆವ್ರಣಕ್ೂ ಸಹ ಭೇಟಿ ನ್ವೇಡಿದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ ನಲ್ಲಿರುವ್ ಭಾರತಿೇಯ ಸಮುದಾಯವ್ು 

ಸಚಿವ್ರನುು ಪೂಣಷಹೃದಯದಾಂದ ಸ್ಾಿಗತಿಸ್ತದರು ಮತ್ುು ಹಲವ್ು ವ್ರ್ಷಗಳ ನಾಂತ್ರ ಭಾರತಿೇಯ ಸಚಿವ್ರನುು ಸ್ಾಿಗತಿಸಲು 

ಉತ್ುುಕರಾಗಿದದರು. 

 

7. ವಿದೇಶಾಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ಮತ್ುು ಸಾಂಸದೇಯ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನ್ವೇಡಿರುವ್ುದು 

ದಿಪಕ್ಷಿೇಯ ಸಾಂಬಾಂಧಗಳಗೆ ಉತೆುೇಜ್ನ ನ್ವೇಡುವ್ ಐತಿಹಾಸ್ತಕ ಬಳವ್ಣಿಗೆಯಾಗಿದ. 

ನವ್ ದಹಲ್ಲ 

ಅಕ್ಟೇಬರ್ 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. 

 


