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വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി ന്ത്ശീ വി മുര്ളീധര്ന്  ഗാാംബിയ റിപബ്ലിക്ക്  
സന്ദര്ശിച്ചു (1-3 നവാംബര് 2021) 

നവാംബര് 05, 2021 

 

1.വിദേശകാര്യ, പാര്ലമമന്ററി കാര്യ സഹമന്ത്രി വി. മുര്ളീധര്ന്,  2021 
നവാംബര് 1 മുതൽ 3 വമര്യുള്ള തിയ്യതികളിൽ  ഗാാംബിയ റിപ്പബ്ലിക് 
സന്ദര്ശിച്ചു.  2019 ജൂലല 30 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 1 വമര്യുള്ള 
തിയ്യതികളിമല ര്ാന്ത്രപതി ന്ത്ശീ ര്ാാം നാഥ് ദകാവിന്ദിന്മറ 
ഗാാംബിയയിദലക്കുള്ള ആേയ  സന്ദര്ശനത്തിന്മറ തുചര്ച്ചയായാതി.. 
സന്ദര്ശന ദവളയിൽ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി  ഗാാംബിയയുമച 
ന്ത്പസിഡന്് അോമ ബാദര്ാമയ സന്ദര്ശിച്ചു. വിദേശകാര്യ, അരാര്ാഷ്ന്ത്ച 
സഹകര്ത മന്ത്രി ദഡാ.മമേൗ തങ്കാര്യുമായി വിദേശകാര്യസഹമന്ത്രി 
ഉഭകക്ഷി സഹകര്തങ്ങമള സാംബന്ധിച്ചു ചര്ച്ച മചയ്യുകയുാം ഉഭയകക്ഷി 
സഹകര്തത്തിന്മറ വിവിധ വശങ്ങ്  വിലയിര്ുത്തുകയുാം മചയ്തു  
സന്ദര്ശന ദവളയിൽ, ഗാാംബിയ നാഷതൽ അസാംബ്ലി സ്പീക്കര് മിസ് 
മറിയാം ജാക്ക്-മഡന്റതുമായുാം  ഉന്നത വിേയാഭയാസാം, ഗദവഷതാം, 

ശാസ്ന്ത്തസാദങ്കതിക എന്നീ വകുപ്പുകളുമച മന്ത്രി ന്ത്ശീ ബേര് ജൂഫുമായുാം  
കൂചികാഴ്ച നചത്തി.ഇരയയുാം ഗാാംബിയയുാം തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി 
വയാപാര്വുാം വികസന പങ്കാളിത്തവുാം കൂചുതൽ മമച്ചമപ്പചുത്താനുള്ള 
പര്സ്പര് താല്പര്യാം ന്ത്പകചമായിര്ുന്നു. 
 

2. നയതന്ത്ര, ഔദേയാഗിക പാസ്ദപാര്ട്ടുക് ഉള്ളവര്ക്കുള്ള വിസ 
ആവശയകതയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള കര്ാര്, ഇരയയുാം 
ഗാാംബിയയുാം തമ്മിലുള്ള സഹകര്തത്തിനുള്ള ഒര്ു മപാതു 
ചട്ടക്കൂചിനായുള്ള കര്ാര് എന്നിങ്ങമന ര്ണ്ട് കര്ാറുക് സന്ദര്ശന 
ദവളയിൽ ഒപ്പുവച്ചു. ഗാാംബിയയുമച അഭയര്ത്ഥനമയ അചിസ്ഥാനമാക്കി, 
ഡയാലിസിസ് മമഷീനുക് വാങ്ങുന്നതിനായി 500,000 യുഎസ് ദഡാളര് 
ന്ത്ഗാന്്  പുനര്വിന്ത്കിയാം മചയ്യുന്നതായി സന്ദര്ശന ദവളയിൽ 
ന്ത്പഖ്യാപിച്ചു. സന്ദര്ശന ദവളയിൽ, വിദേശകാര്യ, അരാര്ാന്ത്ര സഹകര്ത 



മന്ത്രി ദഡാ. മമേൗ തങ്കാര്യുാം വിദേശകാര്യസഹമന്ത്രിയുാം സാംയുക്തമായി 
ഇരയയുമച സവാതന്ത്രയത്തിന്മറ 75 വര്ഷാം അചയാളമപ്പചുത്തുന്ന ഒര്ു 
സ്മാര്ക സ്റ്റാമ്പിന്മറ ര്ൂപകൽപ്പന പുറത്തിറക്കി. 
 

3. ലലന് ഓഫ് മന്ത്കഡിറ്റ് ന്ത്പകാര്ാം നിര്മ്മിച്ച പശ്ചിമാന്ത്ഫിക്കയിമല ന്ത്പധാന 
പദ്ധതികളിമലാന്നായ ബഞ്ചുളിമല ഗാാംബിയയുമച നാഷതൽ അസാംബ്ലി 
ബിൽഡിാംഗ് ദകാാംപ്ലക്സ് വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി 
സന്ദര്ശിച്ചു.നചന്നുമകാണ്ടിര്ിക്കുന്ന ര്ണ്ട് ഇരയന് LOC ദന്ത്പാജക്ചുക്, ഒര്ു 
ലവേയുതീകര്ത വിപുലീകര്ത പദ്ധതി, ദന്ത്ഗറ്റര് ബഞ്ചു് ഏര്ിയയിമല 
ആസ്ബദറ്റാസ് വാട്ടര് ലപപ്പുക് UPVC ഉപദയാഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്ന 
ഒര്ു ജല പദ്ധതി എന്നിവയുാം അദേഹാം സന്ദര്ശിച്ചു. കൂചാമത, ഒര്ു 
ഇരയന് കമ്പനി നിര്മ്മിക്കുന്ന ഗാാംബിയന് ഗവൺമമന്് ദന്ത്പാജക്റ്റായ 
കാച്ചിക്കള്ളി മയൂസിയവുാം ഗാാംബിയ യൂതിദവഴ്സിറ്റി കൺസ്ന്ത്ചക്ഷന് 
ലസറ്റുാം അദേഹാം സന്ദര്ശിച്ചു. 
 

4. ഗാാംബിയയിൽ 1600-ഓളാം ആളുകളുള്ള മചറുതുാം എന്നാൽ 
ഊര്ജ്ജസവലവുമായ ഒര്ു ഇരയന് സമൂഹമുണ്ട്, കൂചുതലുാം 
വയാപാര്ികളുാം വയവസായികളുമാണ് ഇവര്ിൽ ഉ്മപ്പചുന്ന..സന്ദര്ശന 
ദവളയിൽ ഇരയന് സമൂഹത്തിമല അാംഗങ്ങളുമായി വിദേശകാര്യ 
സഹമന്ത്രി ആശയവിനിമയാം നചത്തി. മമാത്തത്തിൽ, ഗാാംബിയയുമായുള്ള 
നമ്മുമച ഉഭയകക്ഷി ബന്ധാം കൂചുതൽ ലവവിധയവൽക്കര്ിക്കാനുാം 
ആഴത്തിലാക്കാനുാം ഈ സന്ദര്ശനാം വഴിമയാര്ുക്കി. 
 

നയൂ മഡൽഹി 
നവാംബര് 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. 

 

 


