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ಭಾರತದ ವಿದೀಶಾಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ಸಚಿವ್ ಡಾ.ಎಸ್.ಜೈಶಾಂಕರ್ ರವ್ರು ಸೆಶೆಲ್ಸ  ಗಣರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಎರಡು 

ದಿನಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಭೀಟಿಯನುು ಇಾಂದು ಮ್ುಕ್ಾಾಯಗೊಳಿಸದರು. ಅವ್ರು ಪ್ರಧಾನ ಮ್ಾಂತ್ರರ ನರೀಾಂದರ ಮೀದಿಯವ್ರ 

ವೈಯಕ್ತಾಕ ಸಾಂದೀಶವ್ನುು ಕ್ಕೊಾಂಡೊಯುಯವ್ುದರಾಂದ ಭಾರತವ್ು ಸೀಶೆಲ್ಸ  ನೊಾಂದಿಗಿನ ಸಾಂಬಾಂಧಗಳಿಗ ಎಷ್ುು ಮ್ಹತವ 

ನೀಡುತಾದ ಎಾಂಬುದನುು ಒತ್ರಾಹೀಳುತಾದ. ಅವ್ರ ಭೀಟಿಯ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು 27 ನವಾಂಬರ್ 2020 ರಾಂದು 

ರಾಜ್ಯ ಸದನದಲ್ಲಿ ಶೆರೀಷ್ಠ ಅಧಯಕ್ಷ ವೀವಲ್ಸ ರಾಮ್ಕಲವ್ನ್ ರವ್ರನುು ಭೀಟಿ ಮಾಡಿದರು. ವಿದೀಶಾಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ 

ಸಚಿವ್ರ ಸಹವ್ತ್ರಿ ಶೆರೀಷ್ಠ ಶ್ರೀ ಸಲ್ವವಸೆೆ ರಾಡಗೊಾಂಡ, ಸೆಶೆಲ್ಸ  ವಿದೀಶಾಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರ ಮ್ತುಾ ಪ್ರವಾಸೆೊೀದಯಮ್ 

ಸಚಿವ್ರೊಾಂದಿಗ ಮಾತುಕತೆ ನಡಸದರು. 

ಅಧಯಕ್ಷರೊಾಂದಿಗ ಕರ ಮಾಡಿದ ಸಾಂದರ್ಿದಲ್ಲಿ, ಜ್ನರು ಮ್ತುಾ ಭಾರತ ಸಕ್ಾಿರದ ಪ್ರವಾಗಿ, ಅಧಯಕ್ಷ ರಾಮ್ಕಲವ್ನ್ 

ರವ್ರ ಇತ್ರಾೀಚಿನ ಚುನಾವ್ಣಾ ಗಲುವಿಗ ಅಭಿನಾಂದನಗಳನುು ತ್ರಳಿಸದರು. ಅವ್ರು 2018 ರ ಜ್ನವ್ರಯಲ್ಲಿ ನಡದ 

ಭಾರತ ಭೀಟಿಯನುು ನನಪಿಸಕ್ಕೊಾಂಡರು ಹಾಗೊ ಅವ್ರ ನಾಯಕತವದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೀಶಗಳ ನಡುವಿನ ನಕಟ ಸಾಂಬಾಂಧ 

ಇನುಷ್ುು ಹಚ್ಾಾಗುತಾದ ಎಾಂಬ ವಿಶಾವಸವ್ನುು ವ್ಯಕಾಪ್ಡಿಸದರು. ಅವ್ರು 2021 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೀಟಿ ನೀಡುವ್ಾಂತೆ 

ಅಧಯಕ್ಷ ರಾಮ್ ಕಲವಾನ್ ಗ ಭಾರತ್ರೀಯ ನಾಯಕತವದಿಾಂದ ಆಹಾವನವ್ನುು ನೀಡಿದರು. 

ಸಭಯಲ್ಲಿ, ವಿದೀಶಾಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ಸಚಿವ್ರು ಹಾಗೊ ಅಧಯಕ್ಷರು ಪ್ರಜಾಪ್ರರ್ುತವದ ಮೌಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ತುಾ 

ಕ್ಾನೊನನ ನಯಮ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಹಾಂಚಿಕ್ಕಯ ನಾಂಬಿಕ್ಕಯಾಂದ ಬಲಗೊಾಂಡ ಐತ್ರಹಾಸಕ ನರಹೊರಯ ಸಾಂಬಾಂಧವ್ನುು 

ಚಚಿಿಸದರು. ಕ್ಕೊೀವಿಡ್ ನಾಂತರದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಸೀಶೆಲ್ಸ  ಕ್ಾಯಿತಾಂತರದ ಸಹಭಾಗಿತವವ್ನುು ಇನುಷ್ುು 

ಹಚಿಾಸುವ್ ಭಾರತದ ಸಾಂಕಲಪವ್ನುು ವಿದೀಶಾಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ಸಚಿವ್ರು ಪ್ುನರಾವ್ತ್ರಿಸದರು. ಹಾಂದೊ ಮ್ಹಾಸಾಗರ 

ಪ್ರದೀಶದ ಬಗಗಿನ ಭಾರತದ ನೀತ್ರಯನುು ನರೊಪಿಸುವ್ ಸಾಗರ್ (ಪ್ರದೀಶದ ಎಲಿರಗೊ ರ್ದರತೆ ಮ್ತುಾ ಬೆಳವ್ಣಿಗ) 

ನ ದೃಷ್ಟುಕ್ಕೊೀನಕ್ಕೆ ಸೀಶೆಲ್ು ಕ್ಕೀಾಂದಿರೀಕರಣದ ಕುರತು ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ನೀರಗ ಅಡಡಲಾಗಿ ನರಯವ್ರಾಗಿ, 

ಸೀಶೆಲ್ಸ  ನರಹೊರಯ ಮದಲ ನೀತ್ರಯ ಒಾಂದು ಭಾಗವಾಗಿತುಾ. 

ಸಾಾಂಕ್ಾರಮಿಕ ರೊೀಗದ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈದಯಕ್ತೀಯ ಸರಬರಾಜ್ು ಹಾಗೊ ನಣಾಿಯಕ ಔಷ್ಧಿಗಳ ರೊಪ್ದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 

ನೀಡಿದ ಸಹಾಯವ್ನುು ಅಧಯಕ್ಷ ರಾಮ್ಕಲಾವನ್ ಪ್ರಶಾಂಸಸದರು. ಅವ್ರು ಎರಡು ದೀಶಗಳ ನಡುವಿನ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ 

ಮ್ತುಾ ರ್ದರತಾ ಸಹಭಾಗಿತವವ್ನುು ಗೌರವಿಸದರು ಮ್ತುಾ ಸೀಶೆಲ್ುಲ್ಲಿ ರಾಷ್ೆ ನಮಾಿಣದ ಮೀಲ್ವ ಅದರ 

ಸಕ್ಾರಾತಮಕ ಪ್ರಭಾವ್ದ ಬಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಿದೀಶಾಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ಸಚಿವ್ರು ತಮ್ಮ ಕಡಯಾಂದ, ಸೀಶೆಲ್ು 

ಹತಾಸಕ್ತಾಗಳನುು ಹಾಗೊ ಆಕ್ಾಾಂಕ್ಷೆಗಳನುು ಬೆಾಂಬಲ್ಲಸುವ್ ಮ್ತುಾ ಈ ಸಹಕ್ಾರವ್ನುು ಉನುತ ಮ್ಟುಕ್ಕೆ 

ಕ್ಕೊಾಂಡೊಯುಯವ್ ಭಾರತದ ಬದಿತೆಯನುು ಒತ್ರಾಹೀಳಿದರು. 



 

ಚರ್ಚಿಗಳು ದಿವಪ್ಕ್ಷೀಯ ಕ್ಾಯಿವ್ನುು ಮ್ತಾಷ್ುು ವಿಸಾರಸುವ್ ಮ್ತುಾ ಗಾಢವಾಗಿಸುವ್ ಅಗತಯವ್ನುು ಒತ್ರಾಹೀಳುತಾವ 

ಹಾಗೊ COVID-19 ಸಾಾಂಕ್ಾರಮಿಕ ರೊೀಗವ್ು ಪ್ರಸುಾತಪ್ಡಿಸದ ಸವಾಲುಗಳನುು ಎದುರಸಲು ಸಮ್ನವಯ ಮ್ತುಾ 

ಸಹಕ್ಾರ ನೀಡಬೆೀಕು. ಸಾಗರ ಪ್ರಸರ ವ್ಯವ್ಸೆೆಯನುು ರಕ್ಷಸುವಾಗ ಮಾದಕವ್ಸುಾ ಕಳಳಸಾಗಣೆ, ಐಯುಯು 

ಮಿೀನುಗಾರಕ್ಕ, ಕಡಲೆಳಳತನ ಮ್ತುಾ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವ್ಣೆಯನುು ಎದುರಸಲು ಹಾಂಚಿಕ್ಕಯ ಪ್ರಯತುಗಳನುು 

ಬಲಪ್ಡಿಸುವ್ ಅಗತಯವ್ನುು ಅವ್ರು ಒತ್ರಾ ಹೀಳಿದರು. ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಹತಾಸಕ್ತಾಗಳ ಮೀಲ್ವ ಪ್ರಣಾಮ್ ಬಿೀರುವ್ 

ವಾಯಪ್ಕವಾದ ಪ್ಾರದೀಶ್ಕ ಸಮ್ಸೆಯಗಳ ಬಗೆಯೊ ಮಾತನಾಡಿದರು. 

ವಿದೀಶಾಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ಸಚಿವ್ರು ಸೆೀಶೆಲ್ಸ  ವಿದೀಶಾಾಂಗ ಸಚಿವ್ರೊಾಂದಿಗ ಮ್ಾಂತ್ರರ ಮ್ಟುದ ಮಾತುಕತೆ ನಡಸದರು. 

ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ಪ್ಾಲುದಾರಕ್ಕ, ಸಾಮ್ರ್ಥಯಿ ವ್ೃದಿಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕ್ಾರ, ಜ್ನರಗ ಜ್ನರು ಮ್ತುಾ ಸಾಾಂಸೆೃತ್ರಕ ಸಾಂಬಾಂಧಗಳು, 

ವಾಯಪ್ಾರ, ಪ್ರವಾಸೆೊೀದಯಮ್ ಮ್ತುಾ ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜೊತೆಗ ಆರೊೀಗಯ ಸೆೀರದಾಂತೆ ದಿವಪ್ಕ್ಷೀಯ ಸಾಂಬಾಂಧಗಳ ವಿವಿಧ 

ಅಾಂಶಗಳನುು ಇಬಬರು ಸಚಿವ್ರು ಚಚಿಿಸದರು. 

ವಿಕ್ಕೊುೀರಯಾ 

ನವಾಂಬರ್ 28, 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. 


