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రిపబ్లిక్ ఆఫ్ సీషెల్స్ లో భారత్ విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రి (ఈఏఎం) 
డా. ఎస్. జైశంకర్ జరిపిన రెండు రోజుల అధికారిక పర్యటన నేడు ముగిసింది. 
ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ నుంచి వ్యక్తిగత సందేశాన్ని ఆయన 
తీసుకెళ్లడం అనేది సీషెల్స్ తో భారత్ కు ముడిపడి ఉన్న సంబంధాల 
ప్రాధాన్యతకు నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది. ఈ పర్యటన సందర్భంగా, 
సీషెల్స్ అధ్యక్షుడు గౌరవనీయ వావెల్ రామ్ కలావన్ ను 27 నవంబర్ 2020న 
దేశాధ్యక్ష భవనంలో ఆయన కలుసుకున్నారు. అదేవిధంగా ఈఏఎం తన సహచర 
సీషెల్స్ విదేశీ వ్యవహారాలు మరియు పర్యాటక శాఖ మంత్రి గౌరవనీయ 
శ్రీ సిల్వెస్టర్ రేడ్ గాండ్ తో కూడా చర్చలు జరిపారు. 
 
సీషెల్స్ అధ్యక్షుడితో భేటీ సందర్భంగా, ఇటీవలి ఎన్నికల్లో ఆయన 
విజయం సాధించడం పట్ల భారత్ ప్రజలు మరియు ప్రభుత్వం తరఫున 
అధ్యక్షుడు రామ్ కలావన్ కు ఆయన అభినందనలు తెలిపారు. 2018లో భారత్ లో 
ఆయన పర్యటించిన విషయాన్ని ఈఏఎం గుర్తుచేసుకున్నారు అలాగే ఆయన 
సారథ్యంలో, ఇరు దేశాల మధ్య ఉన్న సన్నిహిత సంబంధాలు మరింత వృద్ధి 
చెందుతాయన్న ప్రగాఢ విశ్వాసాన్ని వ్యక్తం చేశారు. 2021లో భారత్ లో 
పర్యటించాల్సిందిగా భారతీయ నాయకత్వం ఆహ్వానించిన విషయాన్ని 
అధ్యక్షుడు రామ్ కలావన్ కు ఈఏఎం తెలియజేశారు. 
 
కోవిడ్ మహమ్మారి సమయంలో వైద్యపరమైన వస్తువులు మరియు కీలకమైన 
ఔషధాల రూపంలో భారత్ అందించిన సహాయాన్ని అధ్యక్షుడు రామ్ కలావన్ 
కొనియాడారు. ఇరు దేశాల మధ్య నెలకొన్న అభివృద్ధి మరియు భద్రత 
భాగస్వామ్యం చాలా విలువైనదని, అలాగే సీషెల్స్  దేశ నిర్మాణంలో ఇది 
ఎంతో సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతోందని ఆయన చెప్పారు. సీషెల్స్ 
ప్రయోజనాలు మరియు ఆకాంక్షలకు చేదోడుగా నిలిచేందుకు భారత్ కట్టుబడి 
ఉందన్న విషయాన్ని వెల్లడించడంతో పాటు ఈ సహకారాన్ని మరింత ఉన్నత 



స్థాయిలకు చేర్చడానికి కృషి చేస్తామని ఈఏఎం ఈ సందర్భంగా ఆయనతో 
పేర్కొన్నారు. 
 
ఇరు దేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక సహకారాన్ని మరింత విస్తరించడం మరియు 
బలోపేతం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని చర్చల సందర్భంగా ప్రధానంగా 
ప్రస్తావించారు. అలాగే కోవిడ్-19 మహమ్మారి కారణంగా తలెత్తిన 
సవాళ్లను ఎదుర్కోవడంలో సమన్వయం, సహకారం అవసరం అని కూడా వారు 
అభిప్రాయపడ్డారు. డ్రగ్స్ అక్రమ రవాణా, ఐయూయూ ఫిషింగ్, పైరసీ 
మరియు సముద్ర పర్యావరణ వ్యవస్థను సంరక్షిస్తూనే, వాతావరణ 
మార్పులను ఎదుర్కోవడంలో సహకారాత్మక ప్రయత్నాలను మరింత బలోపేతం 
చేసుకోవాల్సిన అవసరాన్ని కూడా వారు నొక్కిచెప్పారు. తమతమ 
ప్రయోజనాలపై ప్రభావం చూపే విస్తృతమైన ప్రాంతీయ అంశాల గురించి 
కూడా వారు ఈ సందర్భంగా చర్చించారు. 
 
సీషెల్స్ విదేశాంగ మంత్రితో మంత్రుల స్థాయి చర్చలను కూడా ఈఏఎం 
జరిపారు. అభివృద్ధి భాగస్వామ్యం, సామర్థ్య నిర్మాణం, రక్షణ 
సహకారం, ప్రజల మధ్య సాంస్కృతిక సంబంధాలు, వాణిజ్యం, పర్యాటకం 
మరియు వ్యాపారం, అదేవిధంగా ఆరోగ్య రంగాలతో పాటు ద్వైపాక్షిక 
సంబంధాల్లోని వివిధ అంశాలను ఇరు దేశాల మంత్రులు చర్చించారు. 
 
విక్టోరియా 
నవంబర్ 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. 


