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ਵਿਦਸੇ਼ ਰਾਜ ਮਤੰਰੀ ਸ਼ਰੀ ਿੀ. ਮਰੁਲੇਧਰਨ ਿਲੱੋਂ ਦਖੱਣੀ ਸਡੂਾਨ ਦੀ ਫਰੇੀ (20-22 
ਅਕਤੂਬਰ, 2021) 

25 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 

 

ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤ ੇਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਿੀ. ਮਰੁਲੀਧਰਨ [MoS (VM)] 20-22 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 
ਤੱਕ ਜੂਬਾ (ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ) ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸਨ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਾਂ ਤੋਂ ਿਧੱ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਭਾਰਤੀ 
ਪੱਖ ਿੱਲੋਂ ਦਖੱਣੀ ਸੁਡਾਨ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਫੇਰੀ ਹੈ। 
 

2. MOS (VM) ਨੇ ਵਿਦਸੇ਼ ਮਾਮਲੇ ਅਤ ੇਆਲਮੀ ਸਵਹਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਰੀ ਮਵਯਇਕ ਅਯੀ ਡੇਂਗ 
ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਦਿੋਾਾਂ ਵਧਰਾਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬਧੰਾਾਂ ਦੇ ਸਾਰ ੇਪਵਹਲੂਆਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਵਸਵੱਖਆ, ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤ ੇਆਈਟੀ ਸਮਤੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿਚੱ ਸਵਹਯੋਗ 
ਿਧਾਉਣ ਦੀ ਇਛੱਾ ਪਰਗਟਾਈ। 
 

3. ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਨੂ ੰਵਬਪਦਾ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਬਵੁਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚਾ ਗੱਠਜੜੋ (CDRI) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 
ਸੱਦਾ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ। ਦਖੱਣੀ ਸੂਡਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਮੈਰੀ ਨਿਾਈ ਮਾਰਵਟਨ ਨਾਲ 
ਹੋਈ ਮੀਵਟੰਗ ਵਿੱਚ.ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਨੂ ੰਸੰਸਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਾਂ ਅਤ ੇਪਰਥਾਿਾਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚੱ 
ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬ ੇਸਾਾਂਝ ੇਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਤਆਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਸਮਰਥੱਾ ਵਨਰਮਾਣ ਵਸਖਲਾਈ 
ਕੋਰਸਾਾਂ ਦੀ ਪਸੇ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। 
 

4. ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੀਕ ਮਚਾਰ ਟੈਨੀ ਧੁਰਗੋਂ ਨਾਲ ਇਕੱ 
ਮੁਲਾਕਾਤ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। MOS(VM) ਨੇ ਦੋਿਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਿੱਲੇ ਿਪਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਨਿੇਸ਼ ਦੇ 
ਿਾਧ ੇਦੀ ਅਣਿਰਤੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਿੱਲ ਵਧਆਨ ਵਦਿਾਇਆ ਅਤੇ ਦਖੱਣੀ ਸੂਡਾਨ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਉੱਦਮੀਆਾਂ 
ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅੜਚਨਾਾਂ ਿੱਲ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਵਧਆਨ ਵਖੱਵਚਆ। ਮਹਾਮਵਹਮ ਰੀਕ ਮਚਾਰ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ 
ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਵਨਿੇਸ਼ਕਾਾਂ ਨੂ ੰਵਨਿੇਸ਼ਕ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਦੱਤਾ। 
 



5. ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ਰੀ ਸਲਿਾ ਕੀਰ ਮਾਯਾਰਵਦਤ ਨਾਲ ਹੋਈ 
ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਰੌਾਨ ਭਾਰਤ ਿਲੱੋਂ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਅੰਦਰ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰ ੇਮੜੁ ਸੁਰਜੀਤ ਸਮਝੌਤ ੇ(R-

ARCSS) ਵਿੱਚ ਤਜਿੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਜੌੂਦਾ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਪਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਹਮਾਇਤ ਦੁਹਰਾਈ 
ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਲਿਾ ਕੀਰ ਨੇ ਵਸਹਤ ਖਤੇਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ 
ਅਤ ੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਵਿੱਚ ਰਵਹ ਰਹ ੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰ ੇ ਦੀਆਾਂ ਲੰਬ ੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਾਂ ਮੰਗਾਾਂ ਦੇ 
ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੁਬਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਹੰਦੂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਅਤ ੇਮੰਦਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਨੂ ੰਮਨਜ਼ਰੂੀ ਦੇਣ 
ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 
 

6. ਇਸ ਦਰੌੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉੱਦਮੀਆਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਤਰ ਹੋਏ। 
MOS (VM) ਨੇ ਸਯੰੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਮਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਫਜੌ ਦੇ ਫੀਲਡ ਹਸਪਤਾਲ, BAPS ਵਹੰਦੂ 
ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਡਾਟਰਜ਼ ਆਫ਼ ਮੈਰੀ ਇਮੈਵਕਊਲੇਟ (ਭਾਰਤੀ ਧਾਰਵਮਕ ਮੰਡਲੀ) ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਿੀ 
ਕੀਤਾ। ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਵਿਚੱ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ MOS (VM) ਦਾ ਤਵਹ ਵਦਲ ਤੋਂ ਸਆੁਗਤ ਕੀਤਾ 
ਅਤੇ ਇਨੇੰ ਸਾਲਾਾਂ ਬਾਅਦ ਵਕਸ ੇਭਾਰਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂ ੰਉਥ ੇਵਮਲਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਵਹਸਸੂ ਕੀਤੀ। 
 

7. MOS (VM) ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਦੁਿੱਲੇ ਸਬਧੰਾਾਂ ਨੂ ੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਿੱਲ ਮਹਤੱਿਪੂਰਨ 
ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ। 
 

ਨਿੀਂ ਵਦੱਲੀ 
25 ਅਕਤੂਬਰ, 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. 

 


