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క ింగ్ డమ్ ఆఫ్ బహ్రెయ న్ లో రెిండు రోజుల అధ కార క పర్యటనను వ దేశీ 
వ్యవహారాల మింత్ర  (ఈఏఎిం) డా. ఎస్. జైశింకర్ నేడు ముగ ించారు. ఈ 
పర్యటన సిందర్భింగా, హ జ్ రాయల్ హైనెస్ (హెచ్ఆర్ హెచ్) ప్ర న్స్ 
సల్మాన్ బ న్ హమాద్ అల్ ఖలీఫా; బహ్రెయ న్ క్రౌన్ ప్ర న్స్, 
డ ప్యూటీ సుప్రీిం కమాిండర్ మర యు ప్రధాన మింత్ర  హ జ్ హైనెస్ 
(హెచ్ హెచ్) షేక్ అలీ బ న్ ఖలీఫా అల్ ఖలీఫా; క ింగ్ డమ్ ఆఫ్ బహ్రెయ న్ 
డ ప్యూటీ ప్రధాన మింత్ర న  కలుసుకున్నారు. తన సహచర బహ్రెయ న్ 
వ దేశాింగ మింత్ర  గౌరవనీయ డా. అబ్దుల్ లతీఫ్ బ న్ రషీద్ అల్ జయానీతో 
ఆయన చర్చలు జర పారు. 
 
అక్కడ  నాయకత్వింతో భేటీల సిందర్భింగా, క ింగ్ డమ్ ఆఫ్ బహ్రెయ న్ మాజీ 
ప్రధాన మింత్ర  హెచ్ఆర్ హెచ్ ప్ర న్స్ ఖలీఫా బ న్ సల్మాన్ అల్ 
ఖలీఫా అస్తమయిం పట్ల భారత్ ప్రభుత్విం, ప్రజల తరఫున ఆయన 
వ్యక్త గతింగా హృదయపూర్వక సింతాపాన్న  తెల పారు. భారత్-బహ్రెయ న్ ల 
మధ్య సింబింధాలను బలోపేతిం చేయడిం అలాగే బహ్రెయ న్ లోన  భారతీయ 
పౌరుల సింక్షేమిం కోసిం ఆయన చేపట్ట న చర్యలను ఈ సిందర్భింగా ఆయన 
గుర్తుచేసుకున్నారు. 
 
బహ్రెయ న్ లో న వస స్తున్న 3 లక్షల మింద క  పైగా భారతీయ పౌరులను 
అక్కున చేర్చుకున్నిందుకు అలాగే కోవ డ్-19 మహమ్మార  సిందర్భింగా వార  
సింరక్షణ పట్ల అసాధారణ శ్రద్ధ చూపుతున్నిందుకు గాను బహ్రెయ న్ 
నాయకత్వాన క  ఈఏఎిం ధన్యవాదాలు తెల యజేశారు. బహ్రెయ న్ దేశ 
అభ వృద్ధ క  అక్కడ  భారతీయ పౌరులు అింద స్తున్న చేదోడును అలాగే కోవ డ్ 
మహమ్మార  సమయింలో ఔషధాలు, వైద్య పర కరాలు మర యు వైద్య న పుణులను 
పింపడిం ద్వారా భారత్ చేస న సహాయాన్న  బహ్రెయ న్ నాయకత్విం 
కొన యాడ ింద . కోవ డ్ సింబింధ త సహకారాన్న  మర ింత బలోపేతిం చేసుకోవాలన  



ఇరు పక్షాలు పునరుద్ఘాట ించాయ . ఇరు దేశాల మధ్య ఎయ ర్ బబుల్ 
ఒప్పిందాన్న  కార్యాచరణలోక  తీసుకురావడిం పట్ల కూడా వారు సింతృప్త న  
వ్యక్తిం చేశారు. 
 
బహ్రెయ న్ వ దేశాింగ మింత్ర తో డా. ఎస్ జైశింకర్ ప్రత న ధుల స్థాయ  
చర్చలు జర పారు. మొత్తిం ద్వైపాక్ష క అింశాలన్న ింట నీ, అదేవ ధింగా 
కోవ డ్ తదనింతర సవాళ్లను ఎదుర్కోవడింలో సహకారిం మర యు సమన్వయిం సహా 
పరస్పర ప్రయోజనిం కల గ న ప్రాింతీయ, ప్రపించ అింశాలను ఇరు మింత్రులు 
చర్చ ించారు. రక్షణ మర యు మార టైమ్ భద్రత, అింతర క్ష సాింకేత కత, 
వాణ జ్యిం మర యు పెట్టుబడులు, మౌల క సదుపాయాలు, ఐటీ, ఫ న్ టెక్, 
ఆరోగ్యిం, హైడ్రోకార్బన్ మర యు పునరుత్పాదక ఇింధన రింగాలతో సహా 
భారత్-బహ్రెయ న్ ల మధ్య నెలకొన్న చార త్రాత్మక సింబింధాలను మర ింత 
బలోపేతిం చేసుకోవడాన క  వారు అింగీకర ించారు. రానున్న కొన్న  నెలల్లో 
జరగనున్న 3వ భారత్-బహ్రెయ న్ అత్యున్నత జాయ ింట్ కమ షన్ సమావేశిం 
కోసిం భారత్ ను సిందర్శ ించాల్స ింద గా బహ్రెయ న్ వ దేశాింగ మింత్ర  
(ఎఫ్ఎిం)న  ఈఏఎిం మరోసార  ఆహ్వాన ించారు. 
 
ఈ పర్యటన సిందర్భింగా, బ్రహెయ న్ లోన  భారతీయ సమాజాన క  చెింద న 
నాయకులతో కూడా ఈఏఎిం వర్చువల్ పద్ధత  ద్వారా ముచ్చట ించారు. 
మనామాలో ఉన్న 200 ఏళ్ల నాట  పురాతన శ్రీనాథ్ జీ (శ్రీ కృష్ణ) 
దేవాలయాన్న  ఆయన సిందర్శ ించారు. భారత్-బహ్రెయ న్ ల మధ్య 
స్నేహబింధాన క  ఈ దేవాలయిం అలాగే దాన  పర సరాల చుట్టూ ఉన్న ల ట ల్ 
ఇిండ యా న దర్శనింగా న లుస్తోింద . నేషనల్ మ్యూజ యిం ఆఫ్ బహ్రెయ న్ ను 
కూడా ఆయన సిందర్శ ించారు. 
 
మనామా 
నవింబర్25,2020 
 
 
 

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. 

 

 


