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ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳ ರ ಜ್ಯ ಸಚಿವ್ ಶ್ರೇ ವಿ. ಮುರಳೇಧರನ್ ಅವ್ರು ಸುಡ ನ್ ಗಣರ ಜ್ಯ ಮತ್ುು ದಕ್ಷಿಣ 

ಸುಡ ನ್ ಗಣರ ಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೇಡಿದರು (ಅಕ್ಕ್ಟೇಬರ್ 18-22, 2021) 

ಅಕ್ಕ್ಟೇಬರ್ 16, 2021 

 

ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳ ಮತ್ುು ಸಾಂಸದೇಯ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳ ರ ಜ್ಯ ಸಚಿವ್ (ಎಾಂಒಎಸ್) ಮುರಲೇಧರನ್ 

ಅಕ್ಕ್ಟೇಬರ್ 18 - 19, 2021 ರಾಂದು ಸುಡ ನ್ ಗಣರ ಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ುು ಅಕ್ಕ್ಟೇಬರ್ 20 – 22, 2021 ರಾಂದು ದಕ್ಷಿಣ 

ಸುಡ ನ್ ಗಣರ ಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ್ ಭೇಟಿ ನೇಡಲದ್ ಾರೆ. ಎರಡ್ ದೇಶಗಳಗೆ ಇದು ಅವ್ರ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯ ಗಿದ. 

 

2. ಸುಡ ನ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೇಡಿದ್ ಗ, ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವ್ ಡ . ಮರಿಯಮ್ ಅಲ್-ಸ ದಕ್ ಅಲ್-ಮಹ್ದಾ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಗಣಯರೆ್ಾಂದಗೆ 

ದಿಪಕ್ಷಿೇಯ, ಪ್ ರದೇಶ್ಕ ಮತ್ುು ಅಾಂತ ರ ಷ್ಟ್ರೇಯ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತ್ು ಪರಸಪರ ಆಸಕ್ತುಯ ಮ ತ್ುಕತೆ ನಡೆಸಲದ್ ಾರೆ. ಅವ್ರು 

ಸುಡ ನ್ ಶ್ರೇಷಠ ಸ ವ್ವಭೌಮ ಮಾಂಡಳಯ ಅಧಯಕ್ಷರನುು ಭೇಟಿ ಮ ಡುತ ುರೆ. ಮೊದಲ ಲೆಫ್ಟಟನಾಂಟ್ ಜ್ನರಲ್ ಅಬ್ದಾಲ್ 

ಫತ ುಹ್ ಅಬ್ದಾಲರಹ ಾನ್ ಅಲ್ ಬುಹ ವನ್ ಮತ್ುು ಪರಧ ನಮಾಂತ್ರರಶ್ರೇಷಠಶ್ರೇ ಅಬಾಲ್ ಾ ಹಮೊಾೇಕ್. ಭೇಟಿಯ 

ಸಮಯದಲಾ ರ ಜ್ಯಸಚಿವ್ ಸುಡ ನ್ನಲಾರುವ್ ಭ ರತ್ರೇಯ ಸಮುದ್ ಯದ್ಾಂದಗೆ ಸಾಂವ್ಹನ ನಡೆಸಲದ್ ಾರೆ. 

 

3. ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡ ನ್ನಲಾ, ರ ಜ್ಯಸಚಿವ್ ಅಧಯಕ್ಷ ಶ್ರೇಷಠ ಜ್ನರಲ್ ಸ ಲ್ ಿ ಕ್ತೇರ್ ಮಯ ಡಿವಟ್, ಅವ್ರನುು ಭೇಟಿ 

ಮ ಡುತ ುರೆ. ರ ಜ್ಯಸಚಿವ್ರು ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳು ಮತ್ುು ಅಾಂತ ರ ಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಹಕ ರ ಸಚಿವ್ರ ದ ಶ್ರೇ ಮಯ್ಯಯಕ್ 

ಅಯ್ಯಯ ಡೆಾಂಗ್, ಪರಿವ್ತ್ವನ  ರ ಷ್ಟ್ರೇಯ ಶ ಸಕ ಾಂಗ ಸಭಯ ಸ್ಪೇಕರ್ ಶ್ರೇಷಠ ಶ್ರೇಮತ್ರ ಜೆಮ ಾ ನುನುಕುಾಂಬ ಮತ್ುು ಇತ್ರ 

ಗಣಯರನುುಭೇಟಿಮ ಡುತ ುರೆ. ಅವ್ರು ಜ್ುಬ ದಲಾ ಭ ರತ್ರೇಯ ಸಮುದ್ ಯವ್ನುು ಉದಾೇಶ್ಸ್ ಮ ತ್ನ ಡುತ ುರೆ ಹ ಗ್ 

ಅಲಾನ ಭ ರತ್ರೇಯ ಉದಯಮಿಗಳ್ಾಂದಗೆ ಸಾಂವ ದ ನಡೆಸಲದ್ ಾರೆ. ಭ ರತ್ರೇಯ ಸೇನಯ ವೈದಯರು ನಡೆಸುತ್ರುರುವ್ 

ಜ್ುಬ ದಲಾರುವ್ ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡ ನ್ನಲಾರುವ್ ವಿಶಿಸಾಂಸೆಯ ಮಿಷನ್ (ಯುಎನ್ಎಾಂಐಎಸ್ಎಸ್) ಆಸಪತೆರಗೆ ಮೊಸ್ ಭೇಟಿ 

ನೇಡಲದ್ ಾರೆ. 

 

4. ಭ ರತ್ವ್ು ಸುಡ ನ್ ಮತ್ುು ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡ ನ್ ಜೆ್ತೆ ಹ ದವಕ, ಸುೇಹಪರ ಮತ್ುು ಸೌಹ ದವಯುತ್ ಸಾಂಬಾಂಧಗಳನುು 

ಹ್ಾಂದದ. ಹಲವ ರು ಭ ರತ್ರೇಯ ಕಾಂಪನಗಳು ಎರಡ್ ದೇಶಗಳಲಾ ವಿವಿಧ ವ್ಲಯಗಳಲಾ ಕ ಯವನವ್ವಹ್ದಸುತ್ರುವ. 

ವ್ಷವಗಳಲಾ, ಸುಡ ನ್ ಮತ್ುು ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡ ನ್ನ ಯುವ್ಕರ ಸ ಮರ್ಥಯವ ವ್ೃದಿಯಲಾ ಭ ರತ್ವ್ು ಮುಾಂಚ್ಣಿಯಲಾದ. ಎರಡು 

ದೇಶಗಳ ಗಣನೇಯ ಸಾಂಖ್ಯಯಯ ವಿದ್ ಯರ್ಥವಗಳು ಭ ರತ್ದ್ ದಯಾಂತ್ದ ಸಾಂಸೆಗಳಲಾ ಅಧಯಯನ ಮ ಡುತ್ರುದ್ ಾರೆ. ಭ ರತ್ವ್ು 

ಸುಡ ನ್ ಮತ್ುು ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡ ನ್ ನ್ಾಂದಗೆ ಆಳವ ದ ಬ್ದೇರುಬಿಟ್ಟ ಸ ಾಂಸೆೃತ್ರಕ ಮತ್ುು ಜ್ನರಿಾಂದ ಜ್ನರ ಬ ಾಂಧವ್ಯವ್ನುು 

ಹ್ಾಂದದ. ಈ ಭೇಟಿಯು ಎರಡು ದೇಶಗಳ್ಾಂದಗಿನ ನಮಾ ಸಾಂಬಾಂಧಕ್ಕೆ ಹ್ಸ ವೇಗವ್ನುು ನೇಡುವ್ ಸ ಧಯತೆಯ್ಯದ. 

 

ನವ್ ದಹಲ 

ಅಕ್ಕ್ಟೇಬರ್ 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. 


