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ಬಹ್ರೇನ್, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಸೀಶೆಲ್ಸ್ಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರ ಸಚಿವರ ಭೇಟಿ 

(ನವೆಂಬರ್ 24-29, 2020) 

ನವಂಬರ್ 23, 2020 

 

ವಿದೇಶಾಂಗ ವಯವಹಾರ ಸಚಿವರಾದ ಜೈಶಂಕರ್ ರವರು ನವಂಬರ್ 24 ರಂದ 29, 2020 ರವರೆಗೆ ಬಹ್ರೇನ್, ಯುಎಇ ಮತುು 

ಸೇಶೆಲ್ಸ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೇಡಲಿದ್ಾಾರೆ. ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲಿಿ ಅವರು ತಮಮ ಸಹವರ್ತಿಗಳನುು ಮತುು ಈ ದೇಶಗಳ ಉನುತ 

ನಾಯಕತವವನುು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ಾಾರೆ. 

 

ಡಾ. ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ರವರು ನವಂಬರ್ 24-25ರಂದು ಬಹ್ರೇನ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೇಡಿದುಾ, ವಿದೇಶಾಂಗ ವಯವಹಾರ ಸಚಿವರಾಗಿ 

ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ. ನವಂಬರ್ 11 ರಂದು ಬಹ್ರೇನ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂರ್ತರ ಶೆರೇಷ್ಠ ಪ್ರರನ್ಸ ಖಲಿೇಫಾ ಬಿನ್ 

ಸಲ್ಾಮನ್ ಅಲ್ ಖಲಿೇಫಾ ರವರ ದುುಃಖದ ನಧನದ ಬಗೆೆ ಅವರು ವೈಯಕ್ತುಕವಾಗಿ ಸರ್ಾಿರ ಮತುು ಭಾರತದ ಜನರ ಪ್ರವಾಗಿ 

ಬಹ್ರೇನ್ ನಾಯಕತವಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ್ ಸೂಚಿಸಲಿದ್ಾಾರೆ. ದ್ವವಪ್ಕ್ಷೇಯ ವಿಷ್ಯಗಳ ಜೂತೆಗೆ ಪ್ರಸಪರ ಹಿತಾಸಕ್ತುಯ ಪ್ಾರದೇಶಿಕ 

ಮತುು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗೆೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ಾಾರೆ. Covid-19 ಸಾಂರ್ಾರಮಿಕ ರೊೇಗವನುು ಎದುರಸಲು 

ಬಹ್ರೇನ್ 350,000 ಕೂೆ ಹ್ಚುು ಭಾರರ್ತೇಯರನುು ಹ್ೂಂದ್ವದ ಮತುು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಒಟ್ಾಾಗಿ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡಿವ. ಏರ್ 

ಬಬಲ್ ವಯವಸ್ಥೆ ಅಡಿಯಲಿಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವ ವಿಮಾನಗಳು ರ್ಾಯಿನವಿಹಿಸುರ್ತುವ. 

 

ವಿದೇಶಾಂಗ ವಯವಹಾರ ಸಚಿವರು ನವಂಬರ್ 25-26ರಂದು ಯುಎಇಗೆ ಭೇಟಿ ನೇಡಲಿದ್ಾಾರೆ. ಅವರು ನವಂಬರ್ 26 ರಂದು 

ಯುಎಇ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಶೆರೇಷ್ಠ ಶೆೇಖ್ ಅಬುಾಲ್ಾಿ ಬಿನ್ ಜಾಯೆದ್ ಅಲ್ ನಹಾಯನ್ ರವರನುು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ಾಾರೆ. 

ನಮಮ ಸಮಗರ ರ್ಾಯಿತಂತರದ ಸಹಭಾಗಿತವ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಪ್ಾರದೇಶಿಕ ಮತುು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವಿಷ್ಯಗಳ ವಿನಮಯ 

ಅಭಿಪ್ಾರಯಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ಇಬಬರು ನಾಯಕರು ಭಾರತ ಮತುು ಯುಎಇ ನಡುವಿನ ಅತುಯತುಮ ಸಹರ್ಾರವನುು 

ಮುಂದ್ವಡಲಿದ್ಾಾರೆ. ಕ್ಕೂೇವಿಡ್ ನಂತರದ ಪ್ರಸೆರ್ತಯಲಿಿ ಯುಎಇಯಲಿಿ ಭಾರರ್ತೇಯ ರ್ಾಮಿಿಕರು ತಮಮ ಉದೂಯೇಗವನುು 

ಪ್ುನರಾರಂಭಿಸುವ ಮಾಗಿಗಳ ಬಗೆೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ವಯವಹಾರ ಸಚಿವರು ಚಚಿಿಸಲಿದ್ಾಾರೆ. 3 ದಶಲಕ್ಷಕೂೆ ಹ್ಚುು ಭಾರರ್ತೇಯರು 

ಯುಎಇಯಲಿಿ ವಾಸಸುರ್ತುದ್ಾಾರೆ ಮತುು ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುರ್ತುದ್ಾಾರೆ. 

 

Covid-19 ಸಾಂಕರಮಿಕ ರೊೇಗದ ಸಮಯದಲಿಿ ಭಾರತ ಮತುು ಯುಎಇ ಉನುತ ಮಟಾದ ಸಂಪ್ಕಿಗಳನುು 

ರ್ಾಯುಾಕ್ಕೂಂಡಿವ. ಸಾಂಕರಮಿಕ ರೊೇಗದ ಸಂದಭಿದಲಿಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂರ್ತರ ಶಿರೇ ನರೆೇಂದರ ಮೊೇದ್ವಯವರು ಅಬುಧಾಬಿಯ ರಾಜ 

ರಾಜಕುಮಾರ ಶೆರೇಷ್ಠ ಶೆೇಖ್ ಮೊಹಮಮದ್ ಬಿನ್ ಜಾಯೆದ್ ಅಲ್ ನಹಾಯನ್ ರವರೊಂದ್ವಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ಾಾರೆ. ಕಳೆದ ಕ್ಕಲವು 

ರ್ತಂಗಳುಗಳಲಿಿ ಯುಎಇ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರೊಂದ್ವಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ವಯವಹಾರ ಸಚಿವರು ಸಹ ಹಲವಾರು ಬಾರ 

ಮಾತನಾಡಿದ್ಾಾರೆ. ಅವರು ಸ್ಥಪ್ಾಂಬರ್ 2020 ರಲಿಿ ನಡೆದ ಭಾರತ-ಯುಎಇ ಜಂಟಿ ಆಯೇಗದ ಸಭಯ ಸಹ-

ಅಧಯಕ್ಷರಾಗಿದಾರು. ಉನುತ ಮಟಾದ ರ್ಾಯಿಪ್ಡೆಯ (ಹ್ಚ ಎಲ್ ಟಿಎಫ ಐ) ಸಭಯನುು ನಮಮ ವಾಣಿಜಯ ಮತುು 

ಕ್ಕೈಗಾರಕ್ಕ ಮತುು ರೆೈಲ್ವವ ಅಧಯಕ್ಷರು ಮತುು ಅಬುಧಾಬಿ ಹೂಡಿಕ್ಕ ಪ್ಾರಧಿರ್ಾರದ (ಎಡಿಐಎ) ಅಧಯಕ್ಷರು ನವಂಬರ್ ಆರಂಭದಲಿಿ 

ವಹಿಸದಾರು. 



 

ಅವರ ಪ್ರವಾಸದ ಕ್ಕೂನೆಯ ಹಂತದಲಿಿ, ವಿದೇಶಾಂಗ ವಯವಹಾರ ಸಚಿವರು 2020 ರ ನವಂಬರ್ 27-28ರಂದು ಸೇಶೆಲ್ಸ ಗೆ 

ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದ್ಾಾರೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂರ್ತರ ಶಿರೇ ನರೆೇಂದರ ಮೊೇದ್ವಯವರ ಶುಭಾಶಯಗಳನುು ಅಪ್ರಿಸಲು ವಿದೇಶಾಂಗ ವಯವಹಾರ 

ಸಚಿವರು ಹ್ೂಸದ್ಾಗಿ ಆಯೆೆಯಾದ ಸೇಶೆಲ್ಸ ಅಧಯಕ್ಷ ಶೆರೇಷ್ಠ ಶಿರೇ ವೇವಲ್ ರಾಮಕಲವಾನ್ ರವರಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವರು ಮತುು 

ಹ್ೂಸ ಸರ್ಾಿರದ ಆದಯತೆಗಳ ಮತುು ಭಾರತ-ಸೇಶೆಲ್ಸ ದ್ವವಪ್ಕ್ಷೇಯ ಸಂಬಂಧಗಳನುು ಇನುಷ್ುಾ ಬಲಪ್ಡಿಸುವ ಮಾಗಿಗಳನುು 

ಅವರೊಂದ್ವಗೆ ಚಚಿಿಸುವರು. ವಿದೇಶಾಂಗ ವಯವಹಾರ ಸಚಿವರು ಹ್ೂಸದ್ಾಗಿ ನೆೇಮಕಗೊಂಡ ವಿದೇಶಾಂಗ ಮತುು 

ಪ್ರವಾಸ್ಥೂೇದಯಮ ಸಚಿವ ಸಲ್ವವಸ್ಥರ ರಾಡೆಗೊಂಡೆ ರವರೊಂದ್ವಗೆ ದ್ವವಪ್ಕ್ಷೇಯ ಸಮಾಲ್ವೂೇಚನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ಾಾರೆ. 

 

ನವ ದೆಹಲಿ 

ನವೆಂಬರ್ 23, 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. 


