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സീഷെൽസ് റിപ്പബ്ലിക്കിലേക്കുള്ള വിലേശകാര്യമന്ത്രിയുഷെ സന്ദർശനം 
(നവംബർ 27-28, 2020) 

നവംബർ 28, 2020 

 

ഇരയൻ വിലേശകാര്യമന്ത്രിയായ ല ാ.എസ് ജയശങ്കർന്ഷറ ര്ണ്ടു േിവസം 
നീളുന്ന ഔലേയാഗിക സന്ദർശനം ഇന്ന് സമാപിക്കും.സീഷെൽസുമായുള്ള 

ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഇരയ നൽകുന്ന ന്ത്പധാനയം സൂചിപ്പിക്കുന്ന തര്ത്തിേുള്ള 

ന്ത്പധാനമന്ത്രി നലര്ന്ത്ന്ദ ലമാേിയുഷെ വയക്തിഗത സലന്ദശവും അലേഹം 
കകമാറുന്നതാണ്. സന്ദർശനത്തിനിെയിൽ, 2020 നവംബര് 27 ന് അലേഹം 
ന്ത്പസി ണ്ട് ആയ ന്ത്ശീ. വവ്വാൽ റംകേവനുമായി ലേറ്റ് ഹൗസിൽ കൂെിക്കാഴ്ച 

നെത്തിയിര്ുന്നു. സീഷെൽസിഷേ വിലേശകര്ായ വിലനാേസഞ്ചാര് വകുപ്പ് 
മന്ത്രിയായ ന്ത്ശീ. സിൽവസ്ഷന്ത്െ റാ ിഷഗാണ്ടയുമായും അലേഹം ചർച്ചകൾ 

നെത്തി. 
 

കൂെിക്കാഴ്ച്ചയ്ക്ക്കിഷെ അെുത്തിഷെ നെന്ന തിര്ഷെെുപ്പിൽ സവരമാക്കിയ 

വിജയത്തിന്, ഇരയൻ ജനതയുഷെയും ഭര്ണകൂെത്തിന്ഷറ ലപര്ിൽ 

വിലേശകാര്യാമരി ന്ത്പസി ണ്ട് റംകേവഷന 

അഭിനന്ദിക്കുകയുണ്ടായി.ജനുവര്ി 2018 ന് ഇരയയിലേക്ക് നെത്തിയ യാന്ത്തഷയ 

അലേഹം അനുസ്മര്ിക്കുകയും, തന്ഷറ ലനതൃതവത്തിൽ ഇര്ു ര്ാജയങ്ങളും 
തമ്മിേുള്ള ബന്ധം കൂെുതൽ ശക്തിഷപ്പെുത്താനാകുഷമന്ന ആത്മവിശവാസം 
ന്ത്പകെിപ്പിക്കുകയും ഷചയ്ക്തു. 2021 ൽ ഇരയ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് 

വിലേശകാര്യാമന്ത്രി ന്ത്പസി ണ്ട് റാംകേവഷന ക്ഷണിച്ചു. 
 

സലമ്മളനത്തിനിെയിൽ,ഷപാതുവായ ര്ീതിയിൽ  ജനാധിപതയ മൂേയങ്ങളിേും 
നിയമവയവസ്ഥയിേും പുേർത്തുന്ന വിശവാസം മൂേം ശക്തിഷപെുത്തിയിട്ടുള്ള 

ചര്ിന്ത്തപര്മായ അയൽബന്ധഷത്ത കുറിച്ച് വിലേശകാര്യമന്ത്രിയും 
ന്ത്പസി ന്റും ചർച്ച ഷചയ്ക്തു. ലകാവി ിന് ലശെമുള്ള സമയത്ത് ഇരയയും 
സീഷെൽസും തമ്മിേുള്ള നയതന്ത്ര പങ്കാളിത്തം കൂെുതൽ 

ഷമച്ചഷപ്പെുത്തുന്നതിനുള്ള നെപെികൾ വിലേശകാര്യമന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു. 
ഇരയൻ സമുന്ത്േ ന്ത്പവിശയകലളാെുള്ള ഇരയയുഷെ കാഴ്ചപാൊയ സാഗറിലനാട്  

(ഷസകയൂര്ിറ്റി ആൻഡ് ജിറൗത്ത് ല ാർ ഓൾ ഇൻ േി റീജിയൻ)  സീഷെൽസിനു 
നൽകുന്ന ന്ത്പാധാനയഷത്തപ്പറ്റിയും അലേഹം സംസാര്ിച്ചു. സമുന്ത്േത്തിനു 



കുറുലകയുള്ള അയൽ ര്ാജയങ്ങളായതിനാൽ അയൽ ര്ാജയങ്ങൾക്ക് മുന്ഗണന 

നൽകുന്നതിനുള്ള നെപെികളിേും സീഷെൽസ് ഭാഗമായിര്ിക്കും. 
 

പകർച്ചവയാധി സമയത്ത് ചികിത്സ സാമന്ത്ഗികൾ അതയാവശയ മര്ുന്നുകൾ 

എന്നിവയുഷെ ര്ൂപത്തിൽ ഇരയ നൽകിയ സഹായഷത്ത ന്ത്പസി ണ്ട് 
ര്ാംകേവൻ അഭിനന്ദിച്ചു. ഇര്ു ര്ാജയങ്ങളിേും തമ്മിേുള്ള വികസന,സുര്ക്ഷ 

പങ്കാളിത്തങ്ങൾക്ക് അലേഹം മൂേയം നൽകുന്നു കൂൊഷത സീഷെൽസിഷന 

വികസനത്തിൽ ഇത് മൂേം സംഭവിക്കാനിെയുള്ള അനുകൂേമായ 

ന്ത്പഭാവഷത്തക്കുറിച്ചും അലേഹം സംസാര്ിച്ചു. സീഷെൽസിഷേ 

തേപര്യങ്ങഷളയും ആന്ത്ഗഹങ്ങഷളയും പിരുണയ്ക്ക്കുന്നതിനും സഹകര്ണം 
ഉന്നത നിേകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഇരയയുഷെ  ന്ത്പതിബദ്ധത 

വിലേശകാര്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. 
 

ഉഭയകക്ഷി ഇെഷപെേുകൾ, ലകാവിഡ് -19 നു ലശെമുള്ള ഷവേലുവിളികഷള 

ലനര്ിെുന്നതിൽ ഉള്ള സഹകര്ണവും ഏലകാപനവും എന്നിവ കൂെുതൽ 

വികസിപ്പിക്കുകയും ശക്തിഷപ്പെുത്തുകയും ഷചലേണ്ടതിന്ഷറ ആവശയകതഷയ 

ചർച്ചകൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടി. മയക്കു മര്ുന്ന് കെത്ത്, ഐ യു യു  ിെിങ്, 

കെൽഷക്കാള്ള, കാോവസ്ഥ വയതിയാനങ്ങൾ എന്നിവഷയ ലനര്ിട്ട് നിന്നും സമുന്ത്േ 

പര്ിസ്ഥിതിഷയ സംര്ക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള കൂട്ടായ പര്ിന്ത്ശമങ്ങളുഷെ 
ആവശയകതയും അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. തങ്ങളുഷെ 
താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസര്ിച്ചുള്ള വിവിധങ്ങളായ ന്ത്പാലേശിക 

വിെയങ്ങഷളക്കുറിച്ചും അവർ സംസാര്ിച്ചു.   
 

സീഷെൽസ് വിലേശകാര്യമന്ത്രിയുമായി മാരിത്തള ചർച്ചകളും നെത്തി. ഇര്ു 
ലനതാക്കളും തമ്മിൽ വികസനപങ്കാളിത്തം, വിഭവസ്സി വികസനം 
ന്ത്പതിലര്ാധ സഹകര്ണം, വയക്തിഗത സാംസ്കാര്ികവുമായ ബന്ധങ്ങൾ, 

വയവസായം, വിലനാേസഞ്ചാര്ം & വാണിജയം കൂൊഷത ആലര്ാഗയം എന്നിവ 

ഉൾഷപ്പെുന്ന ഉഭയകെി ബന്ധങ്ങളുഷെ വിവിധ വശങ്ങഷളക്കുറിച്ചും ചർച്ച 

നെത്തി. 
 
വികലൊറിയ  

28 നവംബർ, 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. 


