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1. విదేశీ వ్యవ్హారాలు మరియు పార్లమ ెంటరీ వ్యవ్హారాల సహాయ మెంత్ర ి [ఎెంఓఎస్(వీఎెం)] శీ ీవి. 
ముర్ళీధర్న్, 2021 అక్టో బర్ 20-22 తేదీలలల  జూబా (దక్షిణ సూడాన్)లల అధిక్ారిక పర్యటన జరిపార్ు. 
గడిచిన ఐదేళ్లకు ప ైగా క్ాలెంలల ఒక భార్తీయ మెంత్రి దక్షిణ సూడాన్ కు జరిపిన మొదటి పర్యటన ఇది. 
 
2. ఎెంఓఎస్(వీఎెం) దక్షిణ సూడాన్ విదేశీ వ్యవ్హారాలు మరియు అెంతరాా తీయ సహక్ార్ శాఖ మెంత్రి 
గౌర్వ్నీయ శీ ీమాయిక్ అయిీతో సమావేశమయాయర్ు. పసితు తెం నెలక్ొనన సెంబెంధాలన్నెంటినీ ఇర్ు పక్షాలు 
సమీక్షిెంచాయి అలాగే వ్యవ్సాయెం, పశుపో షణ, విదయ, ఆరోగయ సెంర్క్షణ మరియు ఐటీతో సహా వివిధ 
ర్ెంగాలలల  సహక్ారాన్న మరిెంత విసురిెంకతక్టవ్డాన్క్ఆ ఆసక్ఆున్ వ్యకుెం చేశాయి. 
 
3. విపతతు  న్రోధక మౌలిక సదతపాయాలకు సెంబెంధిెంచిన కూటమి (సీడీఆర్ఐ)లల చేరాలిసెందిగా దక్షిణ 
సూడాన్ నత ఆహాాన్ెంచార్ు. దక్షిణ సూడాన్ పార్లమ ెంటరీ వ్యవ్హారాల మెంత్రి మేరీ నవాయ్ మారో్న్ తో భేటీ 
సెందర్భెంగా, పార్లమ ెంటరీ విధానాలు మరియు పకి్ఆయీల ర్ూపకలపనలల భార్త్ యొకక అనతభవాలనత 
దక్షిణ సూడాన్ తో పెంకతక్టవ్డాన్క్ఆ అలాగే వివిధ సామర్్య న్రాాణ శిక్షణ క్టర్ుసలనత అెందిెంకడాన్క్ఆ భార్త్ 
తన సెంసిదధతనత తెలియజేసిెంది. 
 
4. దక్షిణ సూడాన్ మొటోమొదటి ఉపాధయక్షుడు గౌర్వ్నీయ శీ ీరీక్ మాకర్ టెనీ ధతరాా న్ తో భేటీ కూడా ఈ 
పర్యటనలల చోటుచేసతకుెంది. దైెాపాక్షిక వాణిజయెం విషయెంలల అలాగే ఇర్ు దేశాల మధయ భార్తీయ 
ప టుో బడులకు సెంబెంధిెంచి అపార్మ ైన అవ్క్ాశాలు ఉనానయన్ ఎెంఓఎస్(వీఎెం) ఉదాా టిెంచార్ు. దక్షిణ 
సూడాన్ లల భార్తీయ ఎెంటిప ినూయర్స ఎదతర్కెంటునన అడడెంకులనత ఆయన దృషోి్క్ఆ తీసతక్ెళ్ీల ర్ు. దక్షిణ 
సూడాన్ లల ప టుో బడులకు అనతకూలమ ైన వాతావ్ర్ణాన్న నెలక్ొలపడెం గురిెంచి గౌర్వ్నీయ రీక్ మాకర్ 
భరోసాన్చాార్ు. 
 



5. దక్షిణ సూడాన్ అధయక్షుడు గౌర్వ్నీయ శీ ీసాలాా  క్ీర్ మాయరిడట తో భేటీ సెందర్భెంగా, దక్షిణ సూడాన్ లల 
వివాదాన్క్ఆ సెంబెంధిెంచి పరిష్ాకర్ెంప ై పునర్ుతేుజిత ఒపపెందెం (ఆర్-ఏఆర్ సీఎస్ఎస్)లల పేర్కనన విధెంగా 
పసితు తెం క్ొనసాగుతతనన శాెంత్ర పకి్ఆయీకు భార్త్ మదదతతనత పునర్ుదాా టిెంచార్ు. ఆరోగయ సెంర్క్షణ ర్ెంగెంలల 
భార్త్ సహక్ారాన్న అధయక్షుడు సాలాా కీ్ర్ క్టరార్ు. అదేవిధెంగా దక్షిణ సూడాన్ లల న్వ్శిసతు నన భార్తీయ 
పౌర్ుల చిర్క్ాల డిమాెండ్ అయినటువ్ెంటి జూబాలల హ ెందూ శాసానవాటిక ఏరాపటు ఇెంక్ా దేవాలయెం 
న్రాాణాన్క్ఆ తన ఆమోదాన్న కూడా ఆయన పకిటిెంచార్ు. 
 
6. ఈ పర్యటనలల భార్తీయ పౌర్ులతో సెంభాషణ అలాగే భార్తీయ ఎెంటపి ినూయర్స తో సెంపదిిెంపులు కూడా 
చోటుచేసతకునానయి. ఐకయరాజయసమిత్ర (యూఎన్) మిషన్ క్ఆెంద నెలక్ొలిపన భార్తీయ ఆరీా ఫీల్డడ  
హాసిపటల్డ నత, బీఏపీఎస్ హ ెందూ దేవాలయాన్న అలాగే డాటర్స ఆఫ్ మేరీ ఇమాకుయలేట (భార్తీయ మత 
సమాజెం) ఆవ్ర్ణనత ఎెంఓఎస్(వీఎెం) సెందరిశెంచార్ు. దక్షిణ సూడాన్ లలన్ భార్తీయ పౌర్ులు 
ఎెంఓఎస్(వీఎెం)కు హృదయపూర్ాక ఆహాానెం పలిక్ార్ు అలాగే అనేక ఏళ్ల  తరాాత ఒక భార్తీయ మెంత్రిక్ఆ 
సాదర్ సాాగతెం పలకడెం పటల  అతయెంత సెంతోష్ాన్న వ్యకుెం చేశార్ు. 
 
7. ఎెంఓఎస్(వీఎెం) దక్షిణ సూడాన్ పర్యటన అనేది దెైాపాక్షిక సెంబెంధాలకు ఉతేుజాన్న అెందిెంకడెంలల ఒక 
మ ైలురాయి వ్ెంటి పరిణామెంగా న్లిచిెంది. 
 
నూయఢిలీ్ల 
అక్టో బర్ 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. 

 


