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ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଭି ମରୁଲୀଧରନଙ୍କ ନାଇବେରିଆ ଗସ୍ତ (22-23 ଅଗଷ୍ଟ 2022) 

ଅଗଷ୍ଟ 25, 2022 

ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ଓ ସଂସେୀୟ  ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଭି ମରୁଲୀଧରନ 22-23 ଅଗଷ୍ଟ 2022 ନାଇବେରିଆ ଗସ୍ତବର ଯାଇଥିବଲ। 
ନାଇବେରିଆକୁ ଏହା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱତିୀୟ ଗସ୍ତ ଥିଲା। ଏହା ପୂ ବରୁ ବସ େୁନ 2019 ବର ନାଇବେରିଆର ଗଣତନ୍ତ୍ର େ ିସବର ବଯାଗବେ ା 
ପାଇଁ ବସଠାକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିବଲ। 

2. ଏହ ିଗସ୍ତ ସମୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନାଇବେରିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିମହମ୍ମେ  ୁଖାରୀଙୁ୍କ ବସୌେନୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିବଲ। ବସଠାବର 
ଭାରତୀୟ ସମୁୋୟ ସହତି କଥା ାର୍ତ୍ବା କରି ା  ୟତୀତ ବସ ନାଇବେରଆିର ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ େଓିବେ ଓନୟିାମା ଏ ଂ ପ୍ରତରିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ 
ବମେର ବେବନରାଲ  ଶରି ମାଗାଶ ି(ଆରଟଡି)ି ଙୁ୍କ ବଭଟଥିିବଲ। ନାଇବେରିଆର  ୟକି୍ତ ବିଶଷଙ୍କ ସହ ବ ୈଠକବର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ  ାଣିେୟ ଓ 
ପୁଞି୍ଜ  ନିବିଯାଗ, ଶକି୍ତ, ଶକି୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପ୍ରତରିକ୍ଷା, ସାଂସ୍କତୃକି ତଥା ବଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ସମ୍ପକବ  ଷିୟବର ଆବଲାଚନା କରଥିିବଲ। 
ପାରସ୍ପରିକ ଆଗ୍ରହର ଆଞ୍ଚଳକି ତଥା ଆନ୍ତେବାତକି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପବର ମଧ୍ୟ ଆବଲାଚନା କରାଯାଇଥିଲା। 

3. ଏହ ିଗସ୍ତ ସମୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରତ ିଆରମ୍ଭ ବହାଇଥି ା ନାଇବେରିଆ-ଭାରତ  ୟ ସାୟ ପରିଷେ (ଏନଆଇ ସିି) ର ଉଦ୍ଘାଟନୀ 
ବ ୈଠକବର ମଖୁୟ  କ୍ତ ୟ ପ୍ରୋନ କରିଥିବଲ। ନାଇବେରିଆର  ାଣିେୟ ଓ ପୁଞି୍ଜ  ନିବିଯାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଓଟୁନ ା ରିଚାଡବ ନୟିି ଆବଡ ାବୟା, 
ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇଞି୍ଜନୟିର ଆ ୁ ାକର ଡ ିଆଲିୟୁ, ଖଣି ଓ ଇସ୍ପାତ  କିାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଓଲାମବିଲକାନ୍ ଆବଡଗ ାଇଟ୍, କାବନା ରାେୟର 
ରାେୟପାଳ ଶ୍ରୀ ଅ େୁଲ୍ଲାହୀ ଉମର ଗାଣତୁ ବେ ଏ ଂ ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରେୂତ େୁ ାଇରୁ ୋୋ ମଧ୍ୟ ଏହ ି
ବ ୈଠକକୁ ସବମବାଧିତ କରିଥିବଲ। ଏହ ିକାଯବୟକ୍ରମବର ନାଇବେରିଆ ସରକାରଙ୍କ  ରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏ ଂ ଭାରତ ଏ ଂ ନାଇବେରିଆର  ହୁ 
ସଂଖୟକ ଶଳି୍ପ େଗତର ପ୍ରତନିଧିିମାବନ ବଯାଗ ବେଇଥିବଲ। 

4. ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବୟାେତି ଏକ ବଗାଷ୍ଠୀଗତ କାଯବୟକ୍ରମବର ବଯାଗ ବେଇଥି ା ଭାରତୀୟ ସମେୁାୟର ପ୍ରାୟ 200 ସେସୟଙ୍କ ସହ 
ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ  ାର୍ତ୍ବାଳାପ କରିଥିବଲ। 

5. ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଇବେରିଆ ଗସ୍ତ ଭାରତ ଏ ଂ ନାଇବେରିଆ ମଧ୍ୟବର ଥି ା  ହୁମଖୁୀ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକବକୁ ଆହୁରି ସୁେୃଢ କରିଛ।ି 
ଏନଆଇ ସିିର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ବ ୈଠକବର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନାଇବେରିଆ ସହତି ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ଅଥବବନୈତକି ଭାଗିୋରୀକୁ ନୂତନ ବପ୍ରରଣା 
ବଯାଗାଇଛ।ି 

ଆ ୁୋ 
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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. 


