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વિદશે મતં્રીની સશેેલ્સ ગણરાજ્યની મલુાકાત (નિમે્બર 27-28, 2020) 
નિેમ્બર 28, 2020 
આજે ભારતનાં વિદેશ મંત્રી ડૉ. એસ. જયશંકરે સેશેલ્સ ગણરાજ્યની પોતાની બે દદિસની મુલાકાત પૂણણ કરી 
હતી. િડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનાં વ્યવતતગત સંદેશનુ ંિહન કરતા તેઓએ સેશેલ્સ સાથે ભારત સંબંધોથી જોડાયેલો 
છે તે અગત્યતા પર ભાર મૂતયો હતો. પોતાની મુલાકાત દરવમયાન, તેઓ 27 નિેમ્બર 2020 નાં રોજ સ્ટેટ 
હાઉસ પર મહામવહમ રાષ્ટ્રપવત િાિેલ રામકલાિાનને મળ્યા હતા. વિદેશ મંત્રીએ તેઓનાં સમતુલ્ય સેશેલ્સનાં 
વિદેશી બાબતો અને પ્રિાસન મંત્રી મહામવહમ શ્રી સીલ્િેસ્ટર રાડેગોન્દ્ડે સાથ ેિાતચીતો પણ યોજી હતી. 

રાષ્ટ્રપવત સાથેની તેઓની મુલાકાત દરવમયાન, વિદેશ મંત્રીએ ભારતનાં લોકો અને સરકાર િતી રાષ્ટ્રપવત 
રામકલાિાનને તેઓની તાજેતરની ચૂંટણીમા ંજીત બદલ અવભનંદન પાઠવ્યા હતા. તેણે જાન્દ્યુઆરી 2018 મા ં
તેઓની ભારતની મુલાકાત યાદ કરી હતી અને વિશ્િાસ અવભવ્યતત કયો હતો કે તેઓની આગેિાની હેઠળ, 
બન્દ્ને દેશો િચ્ચેનાં નજીકનાં જોડાણો હજંુ િધારે વિકાસ પામશ.ે તેઓએ ભારતીય આગેિાની િતી રાષ્ટ્રપવત 
રામકલાિાનને 2021 મા ંભારતની મુલાકાત લેિા આમંત્રણ પાઠવ્યંુ હતંુ. 

આ બેઠક દરવમયાન, વિદેશ મંત્રી અને રાષ્ટ્રપવતએ લોકશાહીનાં મૂલ્યો અને કાયદાના ં શાસનમા ં એકસમાન 
માન્દ્યતા દ્િારા મજબૂત થયેલા ઐવતહાવસક પાડોશી સંબંધની ચચાણ કરી હતી. વિદેશ મંત્રીએ કોવિડ-બાદનાં 
યુગમા ંભારત-સેશેલ્સ વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી િધારે આગળ િધારિાનાં ભારતનાં સંકલ્પનું ઉચ્ચારણ કયુું હતંુ. તેઓ 
હહદ મહાસાગર પ્રાંત તરફ ભારતની નીવતન ેલાક્ષવણક બનાિતા ભારતનાં વિઝન સાગર (SAGAR) (પ્રાંતમાં 
તમામ માટે સુરક્ષા અને િૃવદ્ધ) મા ંસેશેલ્સની કેવન્દ્રયતા વિશ ેબોલ્યા હતા. જળરાશી પારના ંપાડોશી તરીક,ે 
સેશેલ્સ પાડોશીને પ્રાથવમકતા (નેબરહૂડ ફસ્ટણ) નીવતનો ભાગ પણ છે. 

રાષ્ટ્રપવત રામકલાિાન ે તબીબી પૂરિઠાઓ અને મહત્િની દિાઓનાં સ્િરૂપમાં આ મહામારી દરવમયાન ભારત 
દ્િારા પ્રદાન કરિામા ંઆિેલી સહાયતાની પ્રશંસા કરી હતી. તેઓએ બન્દ્ને દેશો િચ્ચેની વિકાસ અને સુરક્ષા 
ભાગીદારીનંુ મૂલ્ય વ્યતત કયુું હતંુ અને સેશેલ્સમા ંરાષ્ટ્ર વનમાણણ પર તેના ંસકારાત્મક પ્રભાિની િાત કરી હતી. 
પોતાની િાતમા ંવિદેશ મંત્રીએ સેશેલ્સનાં વહતો અને મહ્તત્િાકાંક્ષાઓન ેસમથણન આપિાની ભારતની પ્રવતબદ્ધતા 
અને આ સહકારને િધારે ઉચ્ચ સ્તર પર લઇ જિા પર ભાર મૂતયો હતો. 

  



ચચાણઓમાં વદ્િપક્ષીય જોડાણ િધારે વિસ્તૃત કરિાની અને ગહન કરિાની, અને કોવિડ-19 મહામારી દ્િારા 
ઉભા થયેલા પડકારોનો સામનો કરિા સંકલન કરિાની અને સહકારની જરૂરીયાત પર ભાર મૂકિામા ંઆવ્યો 
હતો. તેઓએ  મહાસાગરનાં જૈિતંત્રનું રક્ષણ કરિા સાથે ડ્રગ ટ્રાદફકકગ, IUU દફહશગ, ચાંવચયાગીરી અને 
આબોહિાનાં ફેરફારનો સામનો કરિા સંયુતત પ્રયાસો િધાર ેમજબૂત કરિાની જરૂરીયાત પર ભાર મૂતયો હતો. 
તેઓનાં સંબંવધત વહતો પર અસર કરતા પ્રાંવતય મુદ્દાઓની વિશાળ શ્રેણી વિશ ેપણ તેઓએ િાતચીત કરી હતી. 

વિદેશ મંત્રીએ સેશેલ્સના ં વિદેશ મંત્રી સાથે મંત્રી સ્તરની િાતચીતો પણ યોજી હતી. બન્દ્ને મંત્રીઓએ વિકાસ 
ભાગીદારી, ક્ષમતા વનમાણણ, સંરક્ષણ સહકાર, લોકો થી લોકો િચ્ચેનાં અને સાંસ્કૃવતક જોડાણો, વ્યાપાર, પ્રિાસન 
અને િાવણજ્ય તથા આરોગ્ય સવહતનાં વદ્િપવક્ષય સંબંધોનાં વિવિધ પાસાઓ પર ચચાણ કરી હતી. 

વિતટોદરયા 

નિમે્બર 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. 

 


