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ಗ್ಯಾಂಬಿಯ್ ಗಣರ್ಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿದೇಶ್ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ್ರಗಳ ರ್ಜ್ಯ ಸಚಿವ್ರ್ದ ಶ್ರೇ ವಿ. ಮುರಳೇಧರನ್ ಅವ್ರ ಭೇಟಿ (1-3 ನವಾಂಬರ್ 

2021) 

ನವಾಂಬರ್ 05, 2021 

 

ಶ್ರೇ ವಿ. ಮುರಳೇಧರನ್, ವಿದೇಶ್ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ್ರಗಳ ಮತ್ುು ಸಾಂಸದೇಯ ವ್ಯವ್ಹ್ರಗಳ ರ್ಜ್ಯ ಸಚಿವ್ರು 1-3 ನವಾಂಬರ್ 2021 

ರವ್ರೆಗೆ ಗ್ಯಾಂಬಿಯ್ ಗಣರ್ಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೇಡಿದರು. ಇದು 30 ಜ್ುಲೈ-1 ಆಗಸ್ಟ , 2019 ರಾಂದ ಗ್ಯಾಂಬಿಯ್ಕ್ಕೆ 

ರ್ಷ್ಟ್ರಪತಿ ಶ್ರೇ ರ್ಮ್ ನ್ಥ್ ಕ್ಕ ೇವಿಾಂದ್ ಅವ್ರ ಮೊದಲ ರ್ಜ್ಯ ಭೇಟಿಯ ಅನುಸರಣೆಯ್ಗಿದ. ಭೇಟಿಯ 

ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರ್ಜ್ಯ ಸಚಿವ್ರು ಶ್ರೇಷ್ಟ್ಠ ಶ್ರೇ ಆಡಮ ಬ್ರೆ ೇ ಅವ್ರನುು ಕರೆ ಮ್ಡಿದರು. ರ್ಜ್ಯ ಸಚಿವ್ರು ದಿಪಕ್ಷೇಯ 

ಸಹಕ್ರದ ಕುರತ್ು ವಿದೇಶ್ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ್ರಗಳು, ಅಾಂತ್ರ್ಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಹಕ್ರದ ಸಚಿವ್ರೆ ಾಂದಗೆ ಹ್ಗ   

ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ್ ಗ್ಯಾಂಬಿಯನ್ ಗಳ ಸಚಿವ್ ಡ್. ಮಮಡೌ ತ್ಾಂಗರ್ ಅವ್ರೆ ಾಂದಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು ಮತ್ುು ನಮಮ 

ದಿಪಕ್ಷೇಯ ಸಾಂಬಾಂಧಗಳ ಸಾಂಪೂಣೆ ಶ್ರೇಣಿಯನುು ಪರಶ್ೇಲ್ಲಸಿದರು. ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, MoS ಅವ್ರು 

ಗ್ಯಾಂಬಿಯ್ದ ರ್ಷ್ಟ್ರೇಯ ಅಸಾಂಬಿಿಯ ಸಿಪೇಕರ್ ಶ್ರೇಮತಿ ಮರಯಮ್ ಜ್್ಯಕ್-ಡೆಾಂಟನ್ ಮತ್ುು ಉನುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, 

ಸಾಂಶ್ ೇಧನೆ, ವಿಜ್ಞ್ನ ಮತ್ುು ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞ್ನದ ಸಚಿವ್ ಶ್ರೇ ಬದರ್ ಜ್ ಫ್ ಅವ್ರನುು ಭೇಟಿಯ್ದರು. ಭ್ರತ್ ಮತ್ುು 

ಗ್ಯಾಂಬಿಯ್ ನಡುವಿನ ದಿಪಕ್ಷೇಯ ವ್್ಯಪ್ರ ಮತ್ುು ಅಭಿವ್ೃದಿ ಪ್ಲುದ್ರಕ್ಕಯನುು ಮತ್ುಷ್ಟ್ು್ ಹೆಚಿಿಸಲು 

ಪರಸಪರ ಬಯಕ್ಕ ಇದ. 

2. ಎರಡು ಒಪಪಾಂದಗಳು, ರ್ಜ್ತ್ಾಂತಿರಕ ಮತ್ುು ಅಧಿಕೃತ್ ಪ್ಸ್ಟ ಪೂೇರ್ಟೆ ಗಳನುು ಹೆ ಾಂದರುವ್ವ್ರಗೆ ವಿೇಸ್ ಅಗತ್ಯದಾಂದ 

ವಿನ್ಯಿತಿ ನೇಡುವ್ ಒಪಪಾಂದ ಮತ್ುು ಭ್ರತ್ ಹ್ಗ  ಗ್ಯಾಂಬಿಯ್ ನಡುವಿನ ಸಹಕ್ರಕ್ೆಗಿ ಸ್ಮ್ನಯ ಚೌಕಟಿ್ನ ಒಪಪಾಂದಕ್ಕೆ 

ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹ್ಕಲ್ಯಿತ್ು. ಗ್ಯಾಂಬಿಯ್ದ ಕ್ಕ ೇರಕ್ಕಯ ಆಧ್ರದ ಮೇಲ, ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 

ಡಯ್ಲ್ಲಸಿಸ್ಟ ಯಾಂತ್ರಗಳನುು ಸಾಂಗರಹಿಸಲು US $ 500,000 ಅನುದ್ನವ್ನುು ಮರುಬಳಕ್ಕ ಮ್ಡುವ್ುದ್ಗಿ ಘ ೇಷ್ಟ್ಸಲ್ಯಿತ್ು. 

ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿದೇಶ್ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ್ರಗಳ ಸಚಿವ್, ಅಾಂತ್ರ್ಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಹಕ್ರ ಮತ್ುು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ್ 

ಗ್ಯಾಂಬಿಯನುರು ಡ್. ಮಮ್ಡೌ ತ್ಾಂಗರ್ ಮತ್ುು ರ್ಜ್ಯ ಸಚಿವ್ರು ಜ್ಾಂಟಿಯ್ಗಿ ಭ್ರತ್ದ ಸ್ಿತ್ಾಂತ್ರಯದ 75 ವ್ಷ್ಟ್ೆಗಳನುು 

ಗುರುತಿಸುವ್ ಸಮರಣ್ರ್ೆ ಅಾಂರ್ಚಚಿೇಟಿಯ ವಿನ್ಯಸವ್ನುು ಬಿಡುಗಡೆ ಮ್ಡಿದರು. 

 

3. ರ್ಜ್ಯ ಸಚಿವ್ರು ಬಾಂಜ್ುಲ್ ನಲ್ಲಿರುವ್ ಗ್ಯಾಂಬಿಯ್ದ ರ್ಷ್ಟ್ರೇಯ ಅಸಾಂಬಿಿ ಕಟ್ಡ ಸಾಂಕೇಣೆಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೇಡಿದರು, ಇದು 

ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕ್ಕರಡಿರ್ಟ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನರ್ಮೆಸಲ್ದ ಪಶ್ಿಮ ಆಫ್ರರಕ್ದ ಹೆಗುುರುತ್ು ಯೇಜ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಾಂದ್ಗಿದ. ಗೆರೇಟರ್ 

ಬಾಂಜ್ುಲ್ ಪರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತಿುರುವ್ ಎರಡು ಭ್ರತಿೇಯ LOC ಯೇಜ್ನೆಗಳು, ವಿದುಯದದೇಕರಣ ವಿಸುರಣೆ ಯೇಜ್ನೆ 

ಮತ್ುು ಕಲ್ುರನ ನೇರನ ಪೈಪ್ ಗಳನುು UPVC ಯಾಂದಗೆ ಬದಲ್ಯಿಸುವ್ ನೇರನ ಯೇಜ್ನೆಗೆ ಅವ್ರು ಭೇಟಿ ನೇಡಿದರು. 

ಜ ತೆಗೆ, ಅವ್ರು ಕಚಿಿಕಲ್ಲಿ ಮ ಯಸಿಯಾಂ ಮತ್ುು ಗ್ಯಾಂಬಿಯ್ ವಿಶಿವಿದ್ಯನಲಯದ ನಮ್ೆಣ ಸಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೇಡಿದರು, ಇದು 

ಗ್ಯಾಂಬಿಯನ್ ಸಕ್ೆರದ ಯೇಜ್ನೆಯ್ಗಿದ, ಇದನುು ಭ್ರತಿೇಯ ಕಾಂಪನಯು ನರ್ಮೆಸುತಿುದ. 

 

4. ಗ್ಯಾಂಬಿಯ್ವ್ು ಸುಮ್ರು 1600 ವ್ಯಕುಗಳ ಸಣಣ ಆದರೆ ರೆ ೇಮ್ಾಂಚಕ ಭ್ರತಿೇಯ ಸಮುದ್ಯವ್ನುು ಹೆ ಾಂದದ, ಹೆಚ್ಿಗಿ 



ವ್್ಯಪ್ರಗಳು ಮತ್ುು ಉದಯರ್ಮಗಳು. ಭೇಟಿಯ ಸಾಂದರ್ೆದಲ್ಲಿ MoS ಭ್ರತಿೇಯ ಸಮುದ್ಯದ ಸದಸಯರೆ ಾಂದಗೆ ಸಾಂವ್್ದ 

ನಡೆಸಿದರು. ಒಟ್್್ರೆಯ್ಗಿ, ಈ ಭೇಟಿಯು ಗ್ಯಾಂಬಿಯ್ದ ಾಂದಗಿನ ನಮಮ ದಿಪಕ್ಷೇಯ ಸಾಂಬಾಂಧಗಳನುು ಮತ್ುಷ್ಟ್ು್ 

ವೈವಿಧಯಗೆ ಳಸಲು ಮತ್ುು ಗ್ಢವ್್ಗಿಸಲು ಟ ೇನ್ ಅನುು ಹೆ ಾಂದಸಿದ. 

ನವ್ ದಹಲ್ಲ 

ನವಾಂಬರ್ 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. 

 


