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విదేశీ వ్యవ్హారాల సహాయ మంత్రి శీీ వి. మురళీధరన్ రిపబి్లక్ ఆఫ్ 
గాంబ్లయా పరయటన (1-3 నవ్ంబర్ 2021) 
నవంబర్ 05, 2021 

 

1. విదేశీ వయవహారాలు మరియు పార్లమ ంటరీ వయవహారాల సహాయ మంత్రి (ఎంఓఎస్) శీ ీవి. ముర్ళీధర్న్, 
2021 నవంబర్ 1-3 తేదీలలల  రిపబ్లల క్ ఆఫ్ గాంబ్లయాలల పర్యట ంచార్ు. 2019 జూల ై 30 న ంచి ఆగస్్ 1 మధయ 
రాష్్టరపత్ర శీ ీరామ్ నాథ్ కోవింద్ గాంబ్లయాకు జరిపిన మొట్మొదట  అధికారిక పర్యటనకు కననాాగింపగగా 
ఎంఓఎస్ తాజా పర్యటన చోటుచేస కుంది. ఈ పర్యటన సందర్భంగా, గాంబ్లయా అధయక్షుడు గౌర్వనీయ శీ ీ
అడామా బారోన  ఎంఓఎస్ కలుస కునాార్ు. ఇర్ు దేశాల మధయ దై్ైపాక్షిక సహకార్ంతో పాటు మొత్తం 
ద్ైైపాక్షిక సంబంధాలప ై విదేశీ వయవహారాలు, అంత్రాా తీయ సహకార్ం మరియు గాంబ్లయా పవిాసీయుల 
మంత్రి డా. మమాడౌ త్ంగారాతో ఎంఓఎస్ చర్చలు జరిపార్ు. ఈ పర్యటన సందర్భంగా ఎంఓఎస్, గాంబ్లయా 
నేష్టనల్ అస ంబ్లల  సీీకర్ Ms. మారియం జాక్-డ్ంటన్ న , అలాగే ఉనాత్ విదయ, రీస ర్చ మరియు టెకాాలజీ 
శాఖ మంత్రి శీ ీబండారా జూఫ్ న  కూడా కలుస కునాార్ు. భార్త్ మరియు గాంబ్లయా మధయ దై్ైపాక్షిక 
వాణిజయం అలాగే అభివృదిి భాగాాైమాయన్నా మరింత్ ప ంప ందించ కోవాలనా పర్సీర్ ఆకాంక్ష వయకతమ  ంది. 
 
2. ఈ పర్యటన సందర్భంగా ర ండు ఒపీందాలప ై సంత్కాలు జరిగాయి. దౌత్య ఇంకా అధికారిక పాస్ పో ర్్ కలిగి 
ఉనా వారికి వీాా మినహాయింపగప ై ఒపీందం, అలాగే భార్త్ మరియు గాంబ్లయా మధయ సహకారాన్నకి 
సంబంధించి ాాధార్ణ కారాయచర్ణ ఒపీందాలు ఇంద లల ఉనాాయి. గాంబ్లయా అయరయర్ న మకర్కు, 
డయాలసిస్ మ షీనల  కనన గోలు కోసం 5,00,000 డాలర్ల విలువ ైన గాీంట న  త్రరిగి అందిస త నాటుల  ఈ పర్యటన 
సందర్భంగా పకిట ంచార్ు. 75వ భార్త్ ాాైంత్ంత్యి దినోత్సవాన్నకి గుర్ుత గా, ఈ పర్యటనలల విదేశీ 
వయవహారాలు, అంత్రాా తీయ సహకార్ం మరియు గాంబ్లయా పవిాసీయుల మంత్రి డా. మమాడౌ త్ంగారా 
అలాగే ఎంఓఎస్ లు, ాాార్క ాా్ ంప కు సంబంధించిన డిజ ైన్ న  ఉమాడిగా విడుదల చేశార్ు. 
 



3. భార్తీయ ర్ుణ సద పాయం (ఎల్ఓసీ) కింద పశ్చచమ ఆఫ్ిికాలల న్నరిాంచిన చిర్సార్ణీయ పాిజ కు్ లలల  
ఒకటెైన గాంబ్లయాలలన్న బాంజుల్ లల ఉనా నేష్టనల్ అస ంబ్లల  యరవన సముదాయాన్నా ఎంఓఎస్ సందరిశంచార్ు. 
భార్తీయ ఎల్ఓసీతో పసి త త్ం పన లు జర్ుగుత్ునా మరో ర ండు పాిజ కు్ లన  కూడా ఆయన 
సందరిశంచార్ు. విద యదీకర్ణ విసతర్ణ పాిజ కు్  అలాగే గేీటర్ బాంజుల్ పాింత్ంలల ఆస ెాా్ స్ నీట  ప ైపగల 
ాా నంలల యూపీవీసీ ప ైపగల మారిీడికి సంబంధించిన నీట  పాిజ కు్ లు ఇంద లల ఉనాాయి. వీట తోపాటు, 
కాట చకలీ మూయజియం ఇంకా గాంబ్లయా యూన్నవరిసటీ న్నరాాణ పదిేశాన్నా కూడా ఆయన సందరిశంచార్ు. ఈ 
పాిజ కు్ న  గాంబ్లయా పయిరుత్ైం చేపట్గా, భార్తీయ కంప నీ న్నరిాాోత ంది. 
 
4. గాంబ్లయాలల దాదాపగ 1,600 మంది భార్తీయులు న్నవశ్చస త నాార్ు. ఈ సంఖయ త్కుువగానే ఉనాపీట కీ 
వాళ్లంతా ఎకుువగా టరడిర్ుల  ఇంకా వాయపార్స త లు. ఈ పర్యటన సందర్భంగా భార్తీయ వరాా లతో ఎంఓఎస్ 
సంభాషించార్ు. మొత్తంమీద, ఈ పర్యటన గాంబ్లయాతో మన ద్ైైపాక్షిక సంబంధాలన  మరింత్ 
వ ైవిదయయరరిత్ంగా మార్ుచకోవడాన్నకి అలాగే విసత ృత్ం చేస కోవడాన్నకి త్గిన బాటలు వేసింది. 
 
నయయఢిలి్ల 
నవ్ంబర్ 05, 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. 

 


