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வெளிவிகார அமைச்சரின் பஹ்ரைன், யூஏஇ மற்றும் சீஷெல்ஸ் விஜயம் ( 

நவம்பர் 24-29, 2020) 

நவம்பர்  23, 2020 

 

வெளிவிகார அமைச்சர் பஹ்ரைன், யூஏஇ மற்றும் சீஷெல்ஸ் நாடுகளுக்கு நவம்பர் 24-29,2020 

தேதிகளில் விஜயம் மேற்கொள்வார.் விஜயத்தின் போது அவர் தனது சகாக்களையும் இந்த 

உயர் நாடுகளின் உயர் தலைமையையும் சந்திப்பார்.     

 

டாக்டர் எஸ். ஜெய்சங்கர் நவம்பர் 24-25 தேதிகளில் பஹ்ரைனுக்கு வருகை தருவது EAM ஆக 

நாட்டிற்கு அவர் மேற்கொண்ட முதற் பயணமாகும்.நவம்பர் 11 பிரின்ஸ் கலிபா பின் சல்மான் 

அல் கலிபா அவர்களின் மறைவுக்கு இந்திய அரசாங்கத்தின் மற்றும் மக்களின் சார்பிலும் 

ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்தார். பரஸ்பர ஆர்வத்தின் சர்வதேச சிக்கல்கள். பஹ்ரைனில் 350,000 

க்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்கள் உள்ளனர், மேலும் இருநாடுகளும் இணைந்து கோவிட்-19 

தொற்றுநோயை எதிர்கொள்கின்றன. விமான குமிழி ஏற்பாட்டின் கீழ் இரு நாடுகளுக்கும் 

இடையே விமானங்கள் இயக்கப்படுகின்றன.     

 

ஈ.ஏ.எம் அவர்கள் நவம்பர் 26 ந்தேதி ஐக்கிய அரபு வெளியுறவு மந்திரி எச்.எச். ஷேக் 

அப்துல்லா பின் சயீத் அல் நஹ்யானை சந்திக்க உள்ளார். இரு தலைவர்களும் இந்தியாவிற்கும் 

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸுக்கும் இடையிலான சிறந்த ஒத்துழைப்பை எங்களது விரிவான 

மூலோபாய கூட்டாண்மை மற்றும் பல்வேறு பிராந்திய மற்றும் சர்வதேச பிரச்சினைகள் 

குறித்த கருத்துக்களின் கீழ் முன்வைப்பார்கள். கோவிட்-க்கு பிந்தைய சூழ்நிலையில் ஐக்கிய 

அரபு எமிரேட்ஸில் இந்தியத் தொழிலாளர்கள் தங்கள் வேலைகளை மீண்டும் 

தொடங்குவதற்கான வழிகளையும் ஈ.ஏ.எம் விவாதிக்கும். ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் 3 

மில்லியனுக்கும்  அதிகமான இந்தியர்கள் வசித்து வருகின்றனர்.       

 

கோவிட்-19  தொற்றுநோய்களின் போது இந்தியாவும் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸிம் 

நெருக்கமான உயர்மட்டத் தொடர்புகளை பராமரித்து வருகின்றன.பிரதமர் ஸ்ரீ நரேந்திர 

மோடி அபுதாபியின் மகுட இளவரசர் எச்.எச். ஷேக் முஹம்மது பின் சயீத் அல் 

நஹ்யானுடன் தொற்றுநோய்களின் போது பேசியுள்ளார். கடந்த சில மாதங்களில் ஐக்கிய 

அரபு எமிரேட் வெளியுறவு அமைச்சருடன் ஈ.ஏ.எம் செப்டம்பர் 2020 இல் நடந்த இந்தியா-

ஐக்கிய அரபு எமிரேட் கூட்டு ஆணையக் கூட்டத்திற்கும் அவர்கள் தலைமை தாங்கினர். 

முதலீடுகள் தொடர்பான உயர்மட்ட பணிக்குழுவின் கூட்டம் (எச்.எல்.டி.எப்.ஐ. ) எங்கள் 



வர்த்தக மற்றும்  கைத்தொழில் மற்றும் ரயில்வே அமைச்சரும், அபுதாபி முதலீட்டு 

ஆணையத்தின் தலைவரும் (ADIA)  நவம்பர் தொடக்கத்தில்.    

 

தனது சுற்றுப் பயணத்தின் கடைசி கட்டத்தில், ஈ.ஏ.எம் 2020 நவம்பர் 27-28 தேதிகளில் 

சீஷெல்ஷுக்கு பயணிக்கும். ஈ.ஏ.எம் புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சீஷெல்ஸுக்கு 

பயணிக்கும். ஈ.ஏ.எம் புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சீஷெல்ஸ் ஜனாதிபதி எச்.இ. திரு. வேவல் 

ராம்கலவன் பிரதமர் ஸ்ரீ நரேந்திர மோடியின் வாழ்த்துகளை வழங்கவும், புதிய 

அரசாங்கத்தின் முன்னுரிமைகள் மற்றும் இந்தியா- சீஷெல்ஸ் இருதரப்பு உறவுகளை 

மேலும் வலுப்படுத்துவதற்கான வலிகள் குறித்து அவருடன் கலந்துரையாடவும். புதிதாக 

நியமிக்கப்பட்ட வெளியுறவு மற்றும் சுற்றுலா அமைச்சர் எச்.இ உடன் இருதரப்பு 

ஆலோசனைகளையும் ஈ.ஏ.எம் சில்வெஸ்ட்ரே ராடேகோண்டே       

 

 

நியூ டெல்லி  

நவம்பர்  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. 


