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રાજ્યકક્ષાના વિદશેમંત્રી શ્રી િી. મરુલીધરનની રરપવલલક ઓફ સદુાન અને 
રરપવલલક ઓફ સાઉથ સદુાનની મલુાકાત (ઓક્ટોબર 18-22, 2021)  
ઓક્ટોબર 16, 2021 

 

વિદેશ અન ેસંસદીય બાબતોના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી (એમઓએસ) શ્રી િી. મરુલીધરન 18 થી 19 ઓક્ટોબર, 2021 
દરવમયાન રરપવલલક ઓફ સદુાન અને 20 - 22, 2021 દરવમયાન રરપવલલક ઓફ સાઉથ સદુાનની સત્તાિાર મલુાકાત 
લેશે. બંને દશેોની તેમની આ પ્રથમ મુલાકાત હશે. 
 

2. તેમની સુદાનની મલુાકાત દરવમયાન, રાજ્યકક્ષાના વિદશે મતં્રી ડો. મરરયમ અલ-સારદક અલ-મહદી અને અન્ય 
મહાનુભાિો સાથે પરસ્પર વહતના વવિપક્ષીય, પ્રાદેવશક અને આંતરરાષ્ટ્રીય મુદ્દાઓ પર િાતચીત કરશે. તેઓ સુદાનની 
સાિવભૌમ પરરષદના પ્રમુખ મહામવહમ ફસ્ટવ લેફ્ટનન્ટ જનરલ અલદેલ ફત્તાહ અલદેલરહમાન અલ બરુહાન અને 
િડાપ્રધાન શ્રી અલદલ્લા હમડોકન ેમળશ.ે રાજ્યકક્ષાના મંત્રીની મુલાકાત દરવમયાન સુદાનમા ંભારતીય સમુદાય સાથે 
પણ િાતચીત કરશ.ે 
 

3. સાઉથ સદુાનમા ંરાજ્યકક્ષાના મંત્રી રાષ્ટ્રપવત મહામવહમ જનરલ સેલ્િા રકર માયાર્ડડટને મળશે. રાજ્યકક્ષાના મંત્રી 
વિદેશમંત્રી અને આંતરરાષ્ટ્રીય સહકાર મંત્રી મેવયક એયી ડેંગ, ટ્રાવન્િશનલ નેશનલ લેવજસ્લરેટિ એસેમ્બલીના સ્પીકર 
જેમા નુનુકુમ્બા અને બીજા મહાનુભિોને મળશે. તેઓ જુબામા ંભારતીય સમુદાયને સંબોધશે અને તયા ંભારતીય 
ઉદ્યોગ સાહવસકો સાથે િાતચીત કરશ.ે રાજ્યકક્ષાના મંત્રી જુબામાં ભારતીય સેનાના ડોક્ટરો વિારા સચંાવલત 
યુનાઇટેડ નેશન્સ વમશન ઇન સાઉથ સુદાન (યુએનએમઆઈએસએસ)ની હોવસ્પટલની પણ મુલાકાત લેશ.ે  

 

4. સુદાન અને દવક્ષણ સદુાન સાથે ભારત ઉષ્માભયાવ, મૈત્રીપૂણવ અને સૌહાદવપણૂવ સબંંધો ધરાિે છે. સખં્યાબંધ ભારતીય 
કંપનીઓ બંને દેશોમાં વિવિધ કે્ષત્રોમાં કાયવરત છે. િષોથી, ભારત સુદાન અને દવક્ષણ સુદાનના યુિાનોની ક્ષમતા 
વનમાવણમા ંમોખરે રહ્ું છે. બનં ેદેશોમાંથી મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાથીઓ ભારતભરની સંસ્થાઓમાં અભ્યાસ કરી રહ્ા 
છે. ભારત પાસે સુદાન અને દવક્ષણ સુદાન સાથે સાંસ્કૃવતક અને લોકો સાથેના લોકોના સબંંધો છે. આ મુલાકાતથી 
બંને દેશો સાથેના અમારા સંબધંોને નિી ગવત મળે તેિી શક્યતા છે. 
 

નિી રદલ્હી 
ઓક્ટોબર 16, 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. 
 


