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విదేశీ వ్యవ్హారాల సహాయ మంత్రి శీీ వి. మురళీధరన్ న ైజీరియా 
పరయటన (ఆగస్్ట 22-23, 2022) 
ఆగస్్ట 25, 2022 

 

1. విదేశీ వ్యవ్హారాలు మరియు పార్లమ ెంటరీ వ్యవ్హారాల సహాయ మెంత్రి (ఎెంఓఎస్ట) శీీ వి. 
ముర్ళీధర్న్, 2022 ఆగస్్ట 22-23 తేదీలలల  ఫెడర్ల్ రిపబ్లల క్ ఆఫ్ న ైజీరియాలల అధికారిక పర్యటన 
జరిపార్ు. ఆయన న ైజీరియాలల పర్యట ెంచడెం ఇది ర ెండోసారి, అెంతకరీతెం 2019 జూన్ లల న ైజీరియా 
పిజాసాామయ దినోతసవ్ వేడుకలలల  పాలగొ నేెందుకు ఆయన ఆ దేశాన్ని సెందరిశెంచార్ు. 
 
2. ఈ పర్యటన సెందర్భెంగా, ఫెడర్ల్ రిపబ్లల క్ ఆఫ్ న ైజీరియా అధయక్షుడు శీీ ముహమమద్ బుహారీన్న 
ఎెంఓఎస్ట మరాయదపూర్ాకెంగా కలుసుకునాిర్ు. భార్తీయ కమయయన్నటీతో సెంభాష ెంచడెంతో పాటు  
న ైజీరియా విదేశాెంగ మెంత్రి శీీ జ ఫరి ఒన్నయామా అలాగే ర్క్షణ మెంత్రి మేజర్ జనర్ల్ బషీర్ మగాషీ 
(రిట ైర్్)తో కూడా ఎెంఓఎస్ట సమావేశమయాయర్ు. న ైజీరియా పిముఖులతో ఎెంఓఎస్ట భేటీల సెందర్భెంగా 
వాణిజయెం మరియు పెటు్ బడులు, ఇెంధనెం, విదయ, ఆరోగయెం, ర్క్షణ, సాెంసకృత్రక మరియు పిజా 
సెంబెంధాల విషయెంలల సహకార్ెం గురిెంచి చరిచెంచార్ు. పర్సపర్ ఆసకరిగల పాిెంతీయ మరియు పిపెంచ 
అెంశాలపెై కూడా చర్చలు జరిగాయి. 
 
3. ఈ పర్యటన సెందర్భెంగా, ఇటీవ్ల పాిర్ెంభెంచిన న ైజీరియా-భార్త్ బ్లజిన స్ట కౌన్నసల్ (ఎన్ఐబీసీ) 
మొట్మొదట  సమావేశెంలల ఎెంఓఎస్ట కీలకోపనాయసెం చేశార్ు. ఆయనతో పాటు న ైజీరియా వాణిజయ 
మరియు పెటు్ బడుల శాఖ మెంత్రి శీీ ఒటుెంబా రిచర్్ న్నయి అడెబాయో, విదుయత్ శాఖ మెంత్రి ఇెంజినీర్ 
అబయబకర్ డి. అలియు, గనులు మరియు సీ్ల్ అభవ్ృదిి  శాఖ మెంత్రి డా. ఒలమిలేకన్ అడెగ బైట్, కానో 
రాష్ర గవ్ర్ిర్ శీీ అబు్ లాల హి ఉమర్ గెండూజే, న ైజీరియా విదేశీ వ్యవ్హారాల సహాయ మెంత్రి అెంబాస డర్ 
జుబ ైర్ు దాదాతో కలిస  ఆయన ఈ సమావేశెంలల పాలగొ నాిర్ు. న ైజీరియా పిభుతాాన్నకర చెెందిన సీన్నయర్ 
అధికార్ులు, అలాగే భార్త్ మరియు న ైజీరియాల నుెంచి పెదద  సెంఖయలల పారిశాీమిక పిత్రన్నధులు కూడా 
ఈ కార్యకీమాన్నకర హాజర్యాయర్ు. 
 



4. హ ై కమిషనర్ న్నర్ాహిెంచిన కమయయన్నటీ సాాగత కార్యకీమాన్నకర హాజర బన దాదాపు 200 మెంది 
భార్తీయ కమయయన్నటీ సభుయలతో కూడా ఎెంఓఎస్ట సెంభాష ెంచార్ు. 
 
5. భార్త్ మరియు న ైజీరియాల మధయ న లకొని బహుముఖ దెైాపాక్షిక సెంబెంధాలను మరిెంత సుస ిర్ెం 
చేసుకోవ్డాన్నకర ఎెంఓఎస్ట న ైజీరియా పర్యటన దోహదెం చేస ెంది. ఎన్ఐబీసీ మొట్మొదట  సమావేశెంలల 
ఎెంఓఎస్ట పాలగొ నడెం అనేది న ైజీరియాతో దెైాపాక్షిక ఆరిిక భాగసాామాయన్నకర నూతనోతేిజాన్ని అెందిెంచిెంది. 
 
అబుజా 
ఆగస్్ట 25, 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. 

 


