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રાજ્યકક્ષાના વિદશેમંત્રી શ્રી િી. મરુલીધરનની રરપવલલક ઓફ ગાવબિયા 
મલુાકાત (1-3 નિબેિર 2021)   
નિેબિર 05, 2021 

 

રાજ્યકક્ષાના વિદેશ િાિતો અને સંસદીય િાિતોના મંત્રી શ્રી િી. મુરલીધરને 1-3 નિેબિર 2021 દરવમયાન 
રરપવલલક ઓફ ગાવબિયાની મલુાકાત લીધી હતી. આ મુલાકાત રાષ્ટ્રપવત શ્રી રામનાથ કોવિદની 30 જુલાઈ-1 
ઓગસ્ટ 2019ની ગાવબિયા મુલાકાતના અનુસંધાન ેકરિામાં આિી હતી. આ મુલાકાત દરવમયાન રાજ્યકક્ષાના 
મંત્રીએ ગાવબિયાના રાષ્ટ્રપવત એડામા િેરોસની મુલાકાત લીધી હતી. રાજ્યકક્ષાના મંત્રીએ વિદેશ િાિતો, આંતરરાષ્ટ્રીય 
સહકાર અને વિદેશમા ંિસતા ગાવબિયનોના મંત્રી ડો મમાડો ટંગારા સાથે વવિપક્ષીય સહકાર અંગ ેિાત કરી હતી 
અને આપણા વવિપક્ષીય સંિંધોના સમગ્ર કે્ષત્રની સમીક્ષા કરી હતી. આ મુલાકાત દરવમયાન રાજ્યકક્ષાના મંત્રી 
ગાવબિયાની નેશનલ એસેબિલીના સ્પીકર મેરરયમ જેક ડેન્ટોમ, ઉચ્ચ વશક્ષણ, રરસચચ, સાયન્સ અને ટેક્નોલોજી મંત્રી 
િડારા જૂફને મળ્યા હતા. ભારત અને ગાવબિયા િચ્ચે વવિપક્ષીય સહકાર અને વિકાસ ભાગીદારી િધારિા માટે 
પરસ્પર ઇચ્છા જોિા મળી છે.  

 

2. આ મુલાકાત દરવમયાન િે કરાર પર સહી થઈ હતી જેમા ંરાજવિારી અને અવધકૃત પાસપોટચધારકો માટે વિઝાની 
આિશ્યકતામાંથી મુવક્ત પરનો કરાર અને ભારત અને ગાવબિયા િચ્ચે સહકાર માટેના સામાન્ય ફ્રેમિકચ કરાર પર 
હસ્તાક્ષર કરિામાં આવ્યા હતા. ગાવબિયાની વિનંતીના આધારે આ મુલાકાત દરવમયાન ડાયાવલવસસ મશીન ખરીદિા 
માટે 5,00,000 અમેરરકન ડોલરની ગ્રાન્ટનો હેતુફેર કરિામાં આવ્યો હતો. આ મુલાકાત દરવમયાન વિદેશ િાિતો, 
આંતરરાષ્ટ્રીય સહકાર અને વિદશેમા ંિસતા ગાવબિયનિાસીઓના મંત્રી ડો. મામાડો ટંગારા અને રાજ્યકક્ષાના મંત્રીએ 
ભારતની સ્િતંત્રતાની 75મી િર્ચગાંઠ વનવમતે્ત સંયુક્ત રીતે સ્મૃવત સ્ટેબપ િહાર પાડી હતી. 
 

3. રાજ્યકક્ષાના મંત્રીએ િજુંલમાં ગાવબિયાના નેશનલ એસેબિલી વિલ્ડીંગ કોબ્લેક્સની મલુાકાત લીધી હતી, જે 
લાઇન ઓફ કે્રરડટ હેઠળ િાંધિામાં આિેલ પવચચમ આરફ્રકામાં સીમાવચહ્નરૂપ પ્રોજેક્ટ પકૈી એક છે. તેમણે ગ્રેટર 
િંજુલ વિસ્તારમા ંયુપીિીસી િડે એસ્િેસ્ટોસ પાણીની પાઈપો િદલિાના િે ચાલુ ભારતીય એલઓસી પ્રોજેક્ટ, એક 
વિદ્યુતીકરણ વિસ્તરણ પ્રોજેક્ટ અને પાણીના પ્રોજેક્ટની પણ મુલાકાત લીધી હતી. આ ઉપરાંત, તેમણે કાચીકલી 
બયુવઝયમ અને યુવનિર્સસટી ઓફ ધ ગાવબિયા કન્સ્રક્શન સાઇટની પણ મુલાકાત લીધી, જે એક ભારતીય કંપની વિારા 
િાંધિામા ંઆિી રહેલો ગાવબિયા સરકારનો પ્રોજેક્ટ છે. 



 

4. ગાવબિયામાં ભારતીયોનો એક િહુ નાનો પરંત ુજીિંત સમદુાય છે જેમા ંલગભગ 1600 લોકો છે. તેઓ મોટા 
ભાગે િેપારીઓ અને વિઝનસેમેન છે. રાજ્યકક્ષાના મંત્રીએ આ મુલાકાત દરવમયાન ભારતીય સમુદાયના સભ્યો સાથે 
િાતચીત કરી હતી. એકંદરે આ મુલાકાત ેગાવબિયા સાથે આપણા સિંંધોને િધારે િૈવિધ્યકૃત કરિાનો અને તેન ે
મજિૂત િનાિિાનું િાતાિરણ પેદા કયુું હતુ.ં  

નિી રદલ્હી 
નિબેિર 5, 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. 

 
 


