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நெம்பர் 25, 2020 

 

வெளிெிைாை அரைச்சர் டாக்டர் எஸ். வெய்சங்ைர் பஹ்ரைன் இைாச்சியத்திற்கு தனது இைண்டு 

நாள் உத்தியயாைபூர்ெ பயணத்ரத இன்று முடித்தார். இந்த ெிெயத்தின் யபாது, அெர் ைகுட 

இளெைசர், துரண உச்ச தளபதியும், பஹ்ரைன் இைாச்சியத்தின் பிைதைருைான எச்.ஆர்.எச். 

இளெைசர் சல்ைான் பின் ஹைாத் அல் ைலிபா ைற்றும் பஹ்ரைன் இைாச்சியத்தின் துரணப் பிைதைர் 

எச்.எச். யேக் அலி பின் ைலிபா அல் ைலிபா ஆைியயாரை சந்தித்தார். அெர் தனது எதிைணியான 

எச்.இ. டாக்டர் அப்துல்லாத்திப் பின் ைேித் அல் சயானி, பஹ்ரைன் இைாச்சியத்தின் வெளியுறவு 

ைந்திாி. 

  

தரலரைக்கு அெர் அரைப்பு ெிடுத்தயபாது, பஹ்ரைன் இைாச்சியத்தின் முன்னாள் பிைதை ைந்திாி 

எச்.ஆர்.எச் இளெைசர் ைலிபா பின் சல்ைான் அல் ைலிபாெின் யசாைைான ைரறவுக்கு அைசு ைற்றும் 

இந்திய ைக்ைள் சார்பாை அெர் தனிப்பட்ட இைங்ைரலத் வதாிெித்தார். இந்தியா-பஹ்ரைன் 

உறவுைரள ெலுப்படுத்துெதற்கும், பஹ்ரைனில் உள்ள இந்திய சமூைத்தின் நலனுக்ைாைவும் 

ைரறந்த பிைதைாின் பங்ைளிப்ரப அெர் நினவுகூர்ந்தார்.  

 

பஹ்ரைனில் 300,000 க்கும் யைற்பட்ட ெலுொன இந்திய சமூைத்ரத நடத்தியதற்ைாைவும், யைாெிட் 

19 வதாற்றுயநாய்ைளின்  யபாது சமூைத்ரத ெிதிெிலக்ைாை ைெனித்துக் வைாண்டதற்ைாைவும் 

பஹ்ரைனின்  தரலரைக்கு EAM நன்றி வதாிெித்தது. பஹ்ரைனின் ெளர்ச்சிக்கு இந்திய 

சமூைத்தின் பங்ைளிப்பு ைற்றும் ைருந்துைள், ைருத்துெ உபைைணங்ைள் ைற்றும் ைருத்துெ 

ெல்லுனர்ைள் ெைங்குெதன் மூலம் யைாெிட் வதாற்றுயநாய்ைளின் யபாது இந்தியா ெைங்ைிய 

உதெிரய பஹ்ரைனின் தரலரை பாைாட்டியது. இரு தைப்பினரும் தங்ைள் யைாெிட் வதாடர்பான 

ஒத்துரைப்ரப யைலும் ெலுப்படுத்த உறுதிப்படுத்தினர். இரு நாடுைளுக்கும் இரடயில் ஏர்  பபுள் 

ஏற்பாட்ரட வசயல்படுத்துெதில் அெர்ைள் திருப்தி வதாிெித்தனர்.               

 

  



 

டாக்டர் எஸ். வெய்சங்ைர் பஹ்ரைனின் வெளியுறவு அரைச்சருடன் பிைதிநிதிைள் ைட்ட 

யபச்சுொர்ரதைரள நடத்தினார்.இரு அரைச்சர்ைளும் இருதைப்பு பிைச்சிரனைள் ைற்றும் பிைாந்திய 

ைற்றும் உலைளாெிய பைஸ்பை நலன்ைரளப் பற்றி ெிொதித்தனர், யைாெிட் பிந்ரதய சொல்ைரள 

ரையாள்ெதில் ஒத்துரைப்பு ைற்றும் ஒருங்ைிரணப்பு உட்பட. பாதுைாப்பு ைற்றும் ைடல் சார் 

பாதுைாப்பு, ெிண்வெளி வதாைிநுட்பம், ெர்த்தைம் ைற்றும் முதலீடு, உள்ைட்டரைப்பு, ஐடி, 

பின்வடக், சுைாதாைம், ரஹட்யைாைார்பன் புதிப்பிக்ைதக்ை எாிசக்தி உள்ளிட்ட ெைலாற்று 

சிறப்புைிக்ை இந்தியா- பஹ்ரைன் உறவுைரள யைலும் ெலுப்படுத்த அெர்ைள் ஒப்புக்வைாண்டனர். 

அடுத்த சில ைாதங்ைளில் 3 ெது இந்தியா-பஹ்ரைன் உயர் கூட்டு ஆரணயக் கூட்டத்திற்கு 

இந்தியாவுக்கு ெருரை தரும் பஹ்ரைனின் எப்.எம். 

 

     

ெிெயத்தின் யபாது பஹ்ரைனில் உள்ள இந்திய சமூைத்தின் தரலெர்ைளுடன் வைய்நிைர் 

பயன்முறயில் ஈ.ஏ.எம் ைனாைாெில் உள்ள 200 ஆண்டுைள் ஆண்டுைள் பைரையான ஸ்ரீநாத்ெி 

( ஸ்ரீைிருஷ்ணா) யைாயிலுக்கு ெிெயம் வசய்தார். யைாயில் ைற்றும் அரதச் சுற்றியுள்ள லிட்டில் 

இந்தியா நீடித்த இந்தியா-பஹ்ரைன் நட்புக்கு ஒரு சான்றாை நிற்ைின்றன. அெர் பஹ்ரைனின் 

யதசிய அருங்ைாட்சியைத்ரதயும் பார்ரெயிட்டார்.  

 

 

 

ைனாைா 

நெம்பர்  25, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
 


