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રાજ્ય કક્ષાનાાં વિદેશ માંત્રી શ્રી િી. મરુલીધરનની 
નાઇજીરરયાની મલુાકાત (22-23 ઓગસ્ટ, 2022) 
25 ઓગસ્ટ, 2022 
 

વિદેશી બાબતો અને સસંદીય બાબતોના ંરાજ્ય કક્ષાના ંમતં્રી શ્રી િી. મરુલીધરન દ્વારા 22-23 
ઓગસ્ટ 2022 ના ંરોજ નાઇજીરરયાની અવધકૃત મલુાકાત લેિામા ંઆિી હતી. આ તેઓની 
નાઇજીરરયાની દ્વદ્વવતય મલુાકાત હતી, અગાઉ તેઓએ નાઇજીરરયાના ંલોકશાહી રદિસમા ંહાજરી 
આપિા જૂન 2019 મા ંમલુાકાત લીધી હતી. 
 

2. આ મલુાકાત દરવમયાન, રાજ્ય કક્ષાના ંમતં્રીએ નાઇજીરરયાના ંરાષ્ટ્રપવત મહુમ્મદ બહુારીની 
શભેુચ્છા મલુાકાત લીધી હતી. રાજ્ય કક્ષાના ંમતં્રી નાઇજીરરયાના ંવિદેશ મતં્રી જ્યોફ્રી આનીયેઆમા 
અને સરંક્ષણ મતં્રી મેજર જનરલ બવશર માગાશી (વનવતૃ્ત) ને મળ્યા હતા અને ભારતીય સમદુાય 
સાથે સિંાદ પણ કયો હતો. નાઇજીરરયાના ંપ્રવતષ્ષ્ટ્િત લોકો સાથેની રાજ્ય કક્ષાના ંમતં્રીની મીરટિંગ 
દરવમયાન, વ્યાપાર અને રોકાણ, ઊર્જા, વશક્ષણ, આરોગ્ય, સરંક્ષણ, સાસં્કૃવતક અને લોકોના ં
પરસ્પરના ંજોડાણોમા ંસહકારની ચચાા કરિામા ંઆિી હતી. પારસ્પરરક રહતના ંપ્રાવંતય અને િૈવિક 
મદુ્દાઓની પણ ચચાા કરિામા ંઆિી હતી. 
 

3. આ મલુાકાત દરવમયાન, રાજ્ય કક્ષાના ંવિદેશ મતં્રીએ વ્યાપાર અને રોકાણ મતં્રી શ્રીમાન ઓટંુબા 
રરચાડા વનયી અડેબાયો, ઊર્જા મતં્રી એન્જજીવનયર અબબુાકર ડી. અલલય,ુ ખાણ અને સ્ટીલ વિકાસ 
મતં્રી ડૉ. ઓલાવમલેકાન ઓડેગબાઇટ, કાનો સ્ટેટના ંગિનાર શ્રીમાન અબ્દુલ્લાહી ઉમર ગાડુંજે, 
નાઇજીરરયાના ંવિદેશી બાબતોના ંરાજ્ય કક્ષાના ંમતં્રી એમ્બેસેડર ઝુબેઇરંુ ડાડા સાથે તાજેતરમા ં
લોન્જચ કરિામા ંઆિેલ નાઇજીરરયા-ઇષ્ન્જડયા લબઝનેસ કાઉન્ન્જસલ (NIBC) ની પ્રારંલભક મીરટિંગમા ં
પ્રેરક સબંોધન કયુું હત ુ.ં નાઇજીરરયાની સરકારના ંિરરષ્ટ્િ અવધકારીઓ, અને ભારત અને 
નાઇજીરરયાના ંવિશાળ સખં્યામા ંઉદ્યોગ પ્રવતવનવધઓએ આ ઇિેન્જટમા ંહાજરી આપી હતી. 
 

4. રાજ્ય કક્ષાના ંમતં્રીએ આશરે 200 જેટલા ભારતીય સમદુાયના ંસભ્યો સાથે સિંાદ પણ કયો 
હતો જેઓએ હાઇ કવમશનર દ્વારા યોજિામા ંઆિેલ સામદુાવયક રીસેપ્શનમા ંહાજરી આપી હતી. 
 

 



5. રાજ્ય કક્ષીના ંમતં્રીની નાઇજીરરયાની મલુાકાતે ભારત અને નાઇજીરરયા િચ્ચે પ્રિતામાન 
બહુઆયામી દ્વદ્વપક્ષીય સબંધંોને િધારે સઘન બનાવ્યા હતા. NIBC ની પ્રારંલભક મીરટિંગમા ંરાજ્ય 
કક્ષાના ંમતં્રીની સહભાગીતાએ નાઇજીરરયા સાથેની દ્વદ્વપક્ષીય આવથિક ભાગીદારીને નિો િેગ પ્રદાન 
કયો હતો. 
 

અબજુા 

25 ઓગસ્ટ, 2022 

 
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. 

 


