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మాలీ్దవులు మరియు మారిషస లకు విదేశీ వయవహారాల మంత్రి పర్యటన 
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ఫిబ్రవరి 18, 2021 
 

విదేశీ వయవహారాల మంత్రర (ఈఏఎం) డా. ఎస్. జ ైశంకర్, 2021 ఫిబ్రవరి 20-21 తేదీలలో  మాలీ్దవులు, అలాగ ే2021 
ఫిబ్రవరి 22-23 తేదీలలో  మారిషస్ లల పర్యట ంచనున్ాార్ు. 
 
మాలీ్దవులకు తన పర్యటన సందర్భంగా, గౌర్వనీయ అధ్యక్షుడు ఇబ్రహీమ్ మహమమద్ సో లిహ ను ఈఏఎం 
కలుసుకోనున్ాార్ు అలాగే విదేశీ వయవహారాలు, ర్క్షణ, ఆరిిక, ఆరిిక అభివృదధి  మరియు ప్ాో నంగ్ & ఇన ఫ్రా స్రకచర్ 
మంతరర లతో విసత ృతంగా చర్చలు జర్పనున్ాార్ు. స్పీకర్ మహమమద్ నషపద్ అలాగే ఇతర్ రాజకీయ న్ాయకులతో 
కూడా ఈఏఎం భేటీ కానున్ాార్ు. ఈ పర్యటన సందర్భంగా, ద్ైైప్ాకి్షక సంబ్ంధాలు అనాంట నీ అదేవిధ్ంగా 
పరసుత తం కొనసాగుతరనా ద్ైైప్ాకి్షక ప్రా జ కు్ ల పురోగత్రన ఈఏఎం సమీక్షించనున్ాార్ు. కోవిడ్ తదనంతర్ ఆరిిక 
రికవరీ కోసం మాలీ్దవులకు భార్త్ సహాయానా కొనసాగంిచడం సహా, పరసుత త కోవిడ్ పరిసిి్త్రప ై కూడా చర్చలు 
జర్పనున్ాార్ు. 
 
మారిషస్ కు తన పర్యటన సందర్భంగా, గౌర్వనీయ అధ్యక్షుడు పృథ్ధైరాజ్ స్ింగ్ ర్ూపన మరియు గౌర్వనీయ 
పరధాన మంత్రర శీీ పరవింద్ జగన్ౌత్ లను ఈఏఎం కలుసుకోనున్ాార్ు. తన సహచర్ విదేశీ వయవహారాలు, ప్రా ంతీయ 
సమగీత మరియు అంతరాా తీయ వాణిజయం మరియు ఉపరితల ర్వాణా-ల ైట్ ర ైల్ శాఖల మంత్రర గౌర్వనీయ అలాన 
గనూతో కూడా ఈఏఎం భేటీ కానున్ాార్ు. ఈ పర్యటన సందర్బంగా, మన ద్ైైప్ాకి్షక సంబ్ంధాలలో న అనా 
అంశాలను, మారిషస్ లల భార్త్ చేపడుతరనా వివిధ్ ఇన ఫ్రా  ప్రా జ కు్ ల అమలులల పరసుత త తీర్ుత్నుాలను ఈఏఎం 
సమీక్షిసాత ర్ు. అలాగే మారిషస్ కు భార్త్ సహాయం సహా ద్ైైప్ాకి్షక, పర్సీర్ పరయోజనం కలిగిన ప్రా ంతీయ 
మరియు పరపంచ అంశాలప ై కూడా చర్చలు జర్పనున్ాార్ు. 
 



హ ందూ మహాసముదర ప్రా ంతంలల మాలీ్దవులు మరియు మారిషస్ లు ర ండూ భార్త్ కు అతయంత కీలకమ ైన 
సముదర ప్ొ ర్ుగు దేశాలు అలాగే పరధాన మంత్రర విజన అయిన ‘సాగర్’ (స్ కూయరిటీ అండ్ గోీ త్ ఫర్ ఆల్ ఇన ద 
రీజియన)లల పరతేయకమ ైన సాి న్ానా కలిగి ఉన్ాాయి. మాలీ్దవులు మరియు మారషిస్ లతో భార్త్ కు ఉనా 
సనాహ త మరియు స్నాహపూర్ైక సంబ్ంధాలకు ఈఏఎం పర్యటన ఒక నదర్శనంగా నలుసోత ందధ. అదేవిధ్ంగా 
దీనదాైరా మరింత విసత ృత సహకార్ం అలాగే ఇర్ు దేశాల పరజల మధ్య బ్లమ ైన సంబ్ంధాలు ఇంకా 
జోర్ందుకుంటాయన భావిసుత న్ాార్ు. 
 
నయయఢిలీ్ద 
ఫిబి్వరి 18, 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. 


