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વિદેશ માંત્રી ડૉ. એસ. જયશાંકરે પોત ની બહરેનની બે-દદિસની અવિકૃત મુલ ક તનુાં આજે સમ પન કયુુ હતુાં. આ 
મુલ ક ત દરવમય ન, તેઓએ બહરેનન ાં ક્ર ઉન વિન્સ, ડેપ્યુટી સુિીમ કમ ન્ડર અને િડ િિ ન બહરેનન ાં 
મહ મવહમ વિન્સ સલમ ન વબન હમ દ અલ ખવલફ , અને બહરેનન ાં ઉપ િડ િિ ન મહ મવહમ શેખ અલી 
વબન ખવલફ  અલ ખવલફ ની મુલ ક ત કરી હતી. તેઓએ તેઓન ાં સમતુલ્ય એિ  બહરેનન ાં વિદેશ માંત્રી 
મહ મવહમ ડૉ. અબ્દુલલવતફ વબન ર વશદ અલ ઝ ય ની સ થે િ ત ુલ પ યોજ્યો હતો. 
 

આગેિ નો સ થેની તેઓની મુલ ક ત દરવમય ન, તેઓએ વ્યવતતગત રીતે ભ રતની સરક ર અને લોકો િતી 
બહરેનન ાં ભૂતપૂિુ િડ િિ ન મહ મવહમ વિન્સ ખવલફ  વબન સલમ ન અલ ખવલફ ન ાં દુુઃખદ વનિન પર 
અાંતુઃકરણપૂિુક સ ાંત્િન  પ ઠિી હતી. તેઓએ ભ રત-બહરેનન ાં સાંબાંિો મજબૂત કરિ મ ાં અને બહરેનમ ાં રહેત  
ભ રતીય સમુદ યની સુખ ક રી મ ટે સ્િગુસ્થ િડ િિ ન દ્િ ર  કરિ મ ાં આિેલ  યોગદ નને ય દ કયુું હતુાં. 
 

વિદેશ માંત્રીએ બહરેનમ ાં 300,000 કરત  િિ રે િબળ ભ રતીય સમુદ યને ર ખિ  બદલ અને કોવિડ-19 
મહ મ રી દરવમય ન આ સમુદ યની અવદ્િવતય સાંભ ળ લેિ  બદલ બહરેનની આગેિ નોનો આભ ર મ ન્યો હતો. 
બહરેનન ાં આગેિ નોએ બહરેનન ાં વિક સમ ાં ભ રતીય સમુદ યન ાં યોગદ નની અન ે કોવિડ મહ મ રી દરવમય ન 
દિ ઓ, તબીબી સ િનો અને તબીબી વ્ય િસ વયકો પૂર  પ ડીને ભ રત દ્િ ર  િદ ન કરિ મ ાં આિેલી 
સહ યત ની િશાંસ  કરી હતી. બન્ને પક્ષોએ તેઓન ાં કોવિડ-સાંબાંવિત સહક રન ેિિ રે મજબૂત કરિ ની પુવિ કરી 
હતી. તેઓએ બન્ને દેશો િચ્ચે એર બબલ વ્યિસ્થ  ક યુરત કરિ  પર પણ સાંતોષ વ્યતત કયો હતો. 
 

ડૉ. એસ. જયશાંકરે બહરેનન ાં વિદેશ માંત્રી સ થે િવતવનવિમાંડળ સ્તરનો િ ત ુલ પ યોજ્યો હતો. બન્ને માંત્રીઓએ 
વદ્િપક્ષીય મુદ્દ ઓની સમગ્ર બ બતો તથ  કોવિડ-બ દન ાં પડક રોનો સ મનો કરિ  સહક ર અને સાંકલન સવહત 
પ રસ્પદરક વહતન ાં િ ાંવતય અને િૈવવિક મુદ્દ ઓ પર ચચ ુ કરી હતી. તેઓ સાંરક્ષણ અને મેદરટ ઇમ, અિક શ 
ટેકનોલોજી, વ્ય પ ર અને રોક ણ, આાંતરમ ળખ , આઇટી, દફનટેક, આરોગ્ય, હ ઇડ્રોક બુન અને રીન્યૂએબલ 
એનર્જી ક્ષેત્રો સવહત ઐવતહ વસક ભ રત-બહરેન જોડ ણો િિ રે મજબૂત કરિ  સાંમત થય  હત . વિદેશ માંત્રીએ 
આગ મી અમુક મવહન ઓમ ાં 3જી ભ રત-બહરેન હ ઇ જોઇન્ટ કવમશનની બેઠકમ ાં મુલ ક ત લેિ  મ ટે બહરેન  
વિદેશ માંત્રીન ેફરીથી આમાંત્રણ પ ઠવ્યુાં હતુાં. 
 

 
  



 

આ મુલ ક ત દરવમય ન, વિદેશ માંત્રીએ બહરેનમ ાં રહેલ  ભ રતીય સમુદ યન ાં આગેિ નો સ થે િચ્યુુઅલ મોડમ ાં 
સાંિ દ પણ કયો હતો. તેઓએ મન મ  વસ્થત 200 જૂન ાં શ્રીન થજી (શ્રી કૃષ્ણ) માંદદરની મુલ ક ત લીિી હતી. 
આ માંદદર અને તેની આસપ સ વસ્થત વલટલ ઇવન્ડય  દદર્ુક લીન ભ રત-બહરેન મૈત્રીની સ વક્ષ પૂર ે છે. તેણે 
બહરેનન ાં ર વિય સાંગ્રહ લયની પણ મુલ ક ત લીિી હતી. 
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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. 


