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విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రి (ఈఏఎం) డా. ఎస్. జైశంకర్ 2020 నవంబర్ 24 
నుంచి 29 మధ్య బహ్రెయిన్, యూఏఈ మరియు సీషెల్స్  దేశాల్లో 

పర్యటించనున్నారు. ఈ పర్యటన సందర్భంగా ఆయన ఆయా దేశాలకు చెందిన 

విదేశాంగ మంత్రులతో పాటు అగ్ర నేతలతో సమావేశం కానున్నారు. 
 
నవంబర్ 24-25 తేదీల్లో డా. ఎస్. జైశంకర్  బహ్రెయిన్ ను 

సందర్శించనున్నారు. ఆ దేశానికి సంబంధించి ఇది ఆయనకు తొలి పర్యటన కానుంది. 
బహ్రెయిన్ ప్రధాన మంత్రి గౌరవనీయ ప్రిన్స్ ఖలీఫా బిన్ సల్మాన్ అల్ 

ఖలీఫా నవంబర్ 11న తుది శ్వాస విడవడం పట్ల బహ్రెయిన్ నాయకత్వానికి భారత 

ప్రభుత్వం మరియు ప్రజల తరఫున ఆయన వ్యక్తిగతంగా సంతాపాన్ని 

తెలియజేయనున్నారు. ద్వైపాక్షిక అంశాలతో పాటు  పరస్పర ప్రయోజనం 

కలిగిన ప్రాంతీయ మరియు అంతర్జాతీయ అంశాలపై కూడా ఆయన చర్చలు 

జరపనున్నారు. బ్రహ్రెయిన్ లో 3,50,000 మందికి పైగా భారతీయులు 

నివశిస్తున్నారు అలాగే కోవిడ్-19 మహమ్మారిని ఎదుర్కొనే విషయంలో ఇరు 

దేశాలు కలిసి పనిచేశాయి. ఎయిర్ బబుల్ సదుపాయం కింద ఇరు దేశాల మధ్య 

విమానాల రాకపోకలు జరుగుతున్నాయి. 
 
నవంబర్ 25-26 తేదీల్లో ఈఏఎం యూఏఈలో పర్యటించనున్నారు. నవంబర్ 26న 

యూఏఈ విదేశాంగ మంత్రి గౌరవనీయ షేక్ అబ్దుల్లా బిన్ జయేద్ అల్ 

నహ్యాన్ తో భేటీ కానున్నారు. సమగ్ర వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం కింద 

భారత్ మరియు యూఏఈల మధ్య నెలకొన్న చక్కని సహాకారాన్ని ఇరు నేతలు 

మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లనున్నారు అలాగే వివిధ ప్రాంతీయ మరియు 

అంతర్జాతీయ అంశాలపై అభిప్రాయాలను పంచుకోనున్నారు. కోవిడ్ తదనంతర 

పరిస్థితుల్లో భారతీయ కార్మికులు తిరిగి యూఏఈలో తమ కొలువులను 

ఆరంభించేందుకు గల మార్గాలను కూడా ఈఏఎం ఈ సందర్భంగా చర్చించనున్నారు. 



యూఏఈలో 30 లక్షల మందికి పైగా భారతీయులు పనిచేస్తూ, నివాసం 

ఉంటున్నారు. 
 
కోవిడ్-19 సందర్భంగా భారత్ మరియు యూఏఈలు ఉన్నత స్థాయిలో సన్నిహిత 

సంబంధాలను కొనసాగించాయి. అబుధాబి క్రౌన్ ప్రిన్స్ గౌరవనీయ షేక్ 

మహమ్మద్ బిన్ జయేద్ అల్ నహ్యాన్ తో మహమ్మారి సమయంలో ప్రధాన 

మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ మాట్లాడారు. గడిచిన కొన్ని నెలల్లో ఈఏఎం 

కూడా యూఏఈ విదేశాంగ మంత్రితో పలుమార్లు మట్లాడారు. 2020 
సెప్టెంబర్ లో భారత్-యూఏఈ ఉమ్మడి కమిషన్ సమావేశానికి వారు సహ-
సారథ్యం కూడా వహించారు. నవంబర్ నెల ఆరంభంలో పెట్టుబడులపై 

అత్యున్నత స్థాయి టాస్క్ ఫోర్స్ (హెచ్ఎల్ టీఎఫ్ఐ) సమావేశానికి మన 

వాణిజ్య, పరిశ్రమలు మరియు రైల్వేల శాఖ మంత్రి, అబుధాబి 

ఇన్వెస్ట్ మెంట్ అథారిటీ (ఏడీఐఏ) చైర్మన్ సహ-సారథ్యం వహించారు. 
 
తన పర్యటన చివరిలో ఈఏఎం 2020 నవంబర్ 27-28 తేదీల్లో సీషెల్స్ ను 

సందర్శించనున్నారు. సీషెల్స్ కు కొత్తగా ఎన్నికైన అధ్యక్షుడు గౌరవనీయ 

శ్రీ వావెల్ రామ్ కలావన్ ను కలుసుకొని ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ 

తరఫున శుభాకాంక్షలను తెలియజేయనున్నారు. కొత్త ప్రభుత్వం 

ప్రాధాన్యతలు అలాగే భారత్-సీషెల్స్ ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను మరింత 

బలోపేతం చేసుకోవడానికి గల మార్గాల గురించి ఈఏఎం ఆయనతో 

చర్చించనున్నారు. ఆ దేశానికి కొత్తగా నియమితులైన విదేశీ వ్యవహారాలు 

మరియు పర్యాటక శాఖ మంత్రి గౌరవనీయ సిల్వెస్టర్ రేడ్ గాండ్ తో ఈఏఎం 

ద్వైపాక్షిక సంప్రదింపులను కూడా జరపనున్నారు. 
 
 
న్యూఢిల్లీ 
నవంబర్ 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. 

 
 


