
ల బైిరయిా రపిబిిక్ రాష్్ట రపతి భారత్ పరయటన 

  

సెప్ె్ ంబర్ 6, 2013 

  

1. భారత రాష్్ట రపతి ఆహ్వానం మేరకు ల ైబీరియా రిపబిిక్ రాష్్ట రపతి శీ్రమతి ఎల న్ జానసన్ 
సిరలి యాఫ్ సెప్ె్ ంబర్ 9 నుండి 13, 2013 భారత్ లో అధికారిక పరయటన చేయనున్నారు.  
రాష్్ట రపతి తో పాటు వస్ుు నా ఉనాత స్ాా యి డెలిగేష్టన్ లో విదేశ్ర, ఆరిిక, అగీికలచర్, 
కామర్స మరియు పరిశ్మీలు, స్ాంస్ృతిక మరియు పరయటన, భూమి, గనులు మరియు 
ఎనరిి మరియు స్రాతోముఖ అభివృదిి  మంతరు లతో పాటు, సీనియర్ పుభుతనాధికారులు 
ఇంకా టరుడ్ అస్ోసయిిేష్టన్ పుతినిధులు వున్నారు.  

  

2. సెప్ె్ ంబర్ 11, 2013 న ల ైబీరియా రాష్్ట రపతి కి రాష్్ట రపతి భవన్ లో స్ాదరంగా 
స్ాాగతిస్ాు రు.  భారత రాష్్ట రపతి ఆమెని స్ాాగతించి ఆమె గౌరవారిం విందు ఇస్ాు రు.  
భారత పుధనన మంతిుతో ఆమె పరస్పర ఆస్కిు  కారముల ైన దెైాపాక్షిక, ప ుా ంతీయ 
మరియు అంతరాి తీయ విష్టయాల  ప్ె ైచరచలు జరుపుతనరు.  భారత విదేశాంగ మంతిు 
కూడన ఆమెని వెళి్ల కలుస్ాు రు. 

3. ఫికకీ, స ిఐ ఐ మరియు అస్ోచం స్ంయుకు ం గా ఏరాపటు చేస ేబిజిన్ెస్ మీటింగ్ లో 
ప్ెుసిడెంట్ సిరలి యాఫ్ పుస్ంగిస్ాు రు. 

4. సెప్ె్ ంబర్ 12, 2013 న ప్ెుసిడెంట్ సిరలి యాఫ్ కు 2013 స్ంవతసరపు ఇందిరా గాంధీ ప్ెైజై్ 
ఫర్ ప్సీ్, డసి్ారాామెంట్ అండ్ డవెలప్ెాంట్ అందజసే్ాు రు.  ఆఫిుకా మరియు పుపంచం 
లోని మాహిళలందరికక ఆదరశంగ ఇంకా స్ఫూరిు  గా నిలిచినందుకు మరియు ల ైబీరియా 
లో శాంతి, పుజస్ాామయం ఇంకా అభివృదిి  తిరిగి రావటానికి కృష ిచసేినందుకు ఈ ప్ెైజై్ 
ఆమెకు ఇవాబడుతరనాద.ి 



5. బాబు జగజివన్ రామ్ జయంతి స్ందరభంగా బాబు జగజివన్ రామ్ ఫౌండషే్టన్ వారు 
ఏరాపటు చేస్ుు నా కారయకీమము లో ప్ెుసిడెంట్ సిరలి యాఫ్ ఆరవ బాబు జగజివన్ రామ్ 
స్ాారక ల కచర్ ఇస్ాు రు.   

6. భారత్ ల ైబీరియా ల మధయ గల మెతైిుపూరాక స్ంబంధనలను ప్ెరుగుతరనా వాణజియ 
వొడంబడికలు మరింత దగగ ర చేస్ుు న్నాయి.  ల బైీరియా లోని గొపప స్హజ వనరులు 
ఇంకా అకీడ జరుగుతరన్నా పారిశాీమిక మరియు మౌలిక స్దుపాయాల అభివృదిి  
కారయకీమము రలండు దేశాల మధయ వాయపారము మరియు ప్ెటు్ బడులకు మంచి 
అవకాశ్ం ఇస్ుు ంద.ి   

7.  ల ైబీరియా లో భారత్ కు మంచి గౌరవం వునాది.  ల ైబీరియా లో జరిగిన యూ ఎన్ ప్సీ్ 
కకప్ింగ్ ఆపరేష్టన్స లో భారత్ దేశ్ సెైనికులు పాలగగ నుట, ముఖయంగా 125 సీు ై స్భుయల 
స ిఆర్ ప్ ిఆర్ యూనిట్ మోహరింపు ని ల ైబీరియా పుజలు మరియు పుభుతాం బాగా 
కొనియాడనరు. 

8. 2011 న్ోబెల్ ప్ీస్ ప్ెైజై్ తో స్హ ఎన్ోా పుముఖమెైన అవారుు ల గీహీత ఐన ప్ెుసడిెంట్ 
సిరలి యాఫ్ ఆ ప ుా ంతంలో ఎంతో గౌరవించబడుతరనా వయకిు.  శాంతి, పుజస్ాామయం 
మరియు ప ుా ంతీయ ఏకకకరణ కొరకు ల ైబీరియా ఆ ప ుా ంతంలో చురుకలైన పాతు 
పోషించుచునాద.ి  ల ైబీరియా రాష్్ట రపతి భారత్ పరయటన భారత్-ల ైబీరియా దెైాపాక్షిక 
స్ంబంధనలను మరింత ప్ెంపొందిస్ుు ందని ఆశిస్ుు న్నారు.  

 


