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ವಿದ್ೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಸ್.ಜ್ೈಶಾಂಕರ್ ಮತ್ತು ಬಹ್ಿೇನ್ ಸಾಮ್ಾಿಜ್ಯದ ವಿದ್ೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಡಾ. ಅಬತುಲ್ಲತೇಫ್ 
ಬಿನ್ ರಶೇದ್ ಅಲ್ಜಯಾನಿ ರವರತ ನವದ್ಹಲಿಯಲಿಲ ಇಾಂದತ 3ನ್ೇ ಭಾರತ್-ಬಹ್ಿೇನ್ ಹ್ೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಮಿಷ್ನ್ 
(ಎಚ ಜ್ಸಿ)ನ ಸಹ-ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದುರತ. 3ನ್ೇ ಹ್ಚ ಜ್ಸಿಯಲಿಲ ಜ್ಾಂಟಿ ಹ್ೇಳಿಕ್ ನಿೇಡಲಾಗಿದ್. ಬಹ್ಿೇನ್ ವಿದ್ೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವರತ 
ಹ್ಚ ಆರ್ ಹ್ಚ ಕರಿನ್ ಪ್ರಿನ್್ ಮತ್ತು ಬಹ್ಿೇನ್ ಪ್ಿಧಾನ ಮಾಂತಿಗಳ ಪ್ತ್ಿವನತು ಮ್ಾನಯ ಪ್ಿಧಾನ ಮಾಂತಿಗ್ ಎಿಂದು 
ವಿದ್ೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವರಿಗ್ ತಳಿಸಿದರತ. 
 

ಬಹ್ಿೇನ್ ವಿದ್ೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವರತ ಭಾರತ್ದ ಗರರವಾನಿಿತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿೇ ಎಾಂ.ವ್ಾಂಕಯಯ ನಾಯತುರವರನತು ಇಾಂದತ ಭ್ೇಟಿ 
ಮ್ಾಡಿದರತ. ಗರರವಾನಿಿತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರತ Covid-19 ಸಾಾಂಕಾಿಮಿಕ ರ್ ೇಗ ಸ್ೇರಿದಾಂತ್ ಭಾರತೇಯ ಸಮತದಾಯದ 
ಬಗ್ೆ ಉತ್ುಮ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದುಕಾಾಗಿ ಭಾರತ್ದ ಪ್ರವಾಗಿ ಬಹ್ಿೇನ್ ರಾಜ್ ಹ್ಚ ಎಾಂ ರವರಿಗ್ ಧ್ನಯವಾದಗಳನತು 
ಅಪ್ರಿಸಿದರತ. ಬಹ್ಿೇನ್ ನ ವಿದ್ೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವರತ ಬಹ್ಿೇನ್ ನ ಪ್ಿಗತ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ್ ಭಾರತೇಯ ಸಮತದಾಯದ 
ಕ್ ಡತಗ್ಯನತು ಪ್ರಶಿಂಸಿಸಿದರತ ಮತ್ತು ಬಹ್ಿೇನ್ ಗ್ ಕ್ ೇವಿಶೇಲ್ು ಲ್ಸಿಕ್ಗಳನತು ಪ್ೂರ್ೈಸಿದುಕಾಾಗಿ ಭಾರತ್ಕ್ಾ 
ಧ್ನಯವಾದಗಳನತು ಅಪ್ರಿಸಿದರತ. 
 

ಹ್ೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಮಿಷ್ನ್ ಅವಧಿಯಲಿಲ, ಇಬ್ಬರೂ ಸಚಿವರತ ದ್ಧಿಪ್ಕ್ಷೇಯ ಸಹಕಾರದ ಎಲ್ಾಾ ಕ್್ೇತ್ಿಗಳನತು ಪ್ರಿಶೇಲಿಸಿದರತ 
ಹಾಗೂ ಕಳ್ದ ಕ್ಲ್ವು ವರ್ಿಗಳಲಿಲ ಮ್ಾಡಿದ ಪ್ಿಗತಯ ಬಗ್ೆ ಸಾಂತ್ ೇರ್ ವಯಕುಪ್ಡಿಸಿದರತ. ಅವರತ 2014 ರಲಿಲ ಭಾರತ್ಕ್ಾ 
ಬಹ್ಿೇನ್ ನ ಹ್ಚ ಎಾಂ ಕಾಂಗ್ ಮತ್ತು 2019 ರಲಿಲ ಭಾರತ್ದ ಗರರವಾನಿಿತ್ ಪ್ಿಧಾನ ಮಾಂತಿಯ ಹ್ಗತೆರತತ್ತ ಭ್ೇಟಿಗಳನತು 
ನ್ನಪ್ರಸಿಕ್ ಾಂಡರತ. ಕ್ ೇವಿಡ್ ಸಾಾಂಕಾಿಮಿಕ ಸಮಯದಲಿಲ ಎರಡ  ಕಡ್ಯವರತ ತ್ಮಮ ಸಮನಿಯ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರವನತು 
ಮತಾಂದತವರಿಸಿದರತ. 
 

ತ್ೈಲ್ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್, ವಾಯಪಾರ ಮತ್ತು ಹ ಡಿಕ್, ಆರ್ ೇಗಯ, ಆಹಾರ ಭದಿತ್, ರಕ್ಷಣಾ, ಭದಿತ್, ನವಿೇಕರಿಸಬಹತದಾದ 
ಇಾಂಧ್ನ, ಶಕ್ಷಣ, ಸಾಂಸೃತ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ತ್ಾಂತ್ಿಜ್ಞಾನ ಕ್್ೇತ್ಿಗಳಲಿಲ ತ್ಮಮ ಸಹಕಾರವನತು ಇನುರ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸಲ್ತ 
ಎರಡ  ಕಡ್ಯವರತ ಒಪ್ರಿದರತ. ಈ ವರ್ಿ ತ್ಮಮ ರಾಜ್ತಾಾಂತಿಕ ಸಾಂಬಾಂಧ್ಗಳ ಸಾಾಪ್ನ್ಯ ಸತವಣಿ ಮಹ್ ೇತ್್ವವನತು 
ಆಚರಿಸಲ್ತ ಎರಡ  ಕಡ್ಯವರತ ಎದತರತ ನ್ ೇಡತತುದುರತ. ವಿದ್ೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವರತ ಹ್ಚ ಆರ್ ಹ್ಚ ಕರಿನ್ ಪ್ರಿನ್್ ಮತ್ತು 



ಬಹ್ಿೇನ್ ನ ಪ್ಿಧಾನ ಮಾಂತಿಗಳಿಗ್ ಭಾರತ್ಕ್ಾ ಭ್ೇಟಿ ನಿೇಡತವ ಆಹಾಿನವನತು ಆರಾಂಭಿಕ ದ್ಧನಾಾಂಕದಾಂದತ 
ಪ್ುನರತಚಚರಿಸಿದರತ. 
 

ಜಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಹ್ಿೇನ್ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕ್ ಾಂಡಿದುಕಾಾಗಿ ವಿದ್ೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವರತ ಅಭಿನಾಂದನ್ ಸಲಿಲಸಿದರತ ಮತ್ತು 
ಭಾರತ್-ಜಿಸಿಸಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ಿವನತು ಬಲ್ಪ್ಡಿಸಲ್ತ ಬಹ್ಿೇನ್ ಜ್ ತ್ ಕ್ಲ್ಸ ಮ್ಾಡಲ್ತ ಎದತರತ ನ್ ೇಡತತುದುರತ. ಇಬ್ಬರೂ 
ಮಾಂತಿಗಳು ಪ್ರಸಿರ ಆಸಕುಯ ಪಾಿದ್ೇಶಕ ಮತ್ತು ಬಹತಪ್ಕ್ಷೇಯ ವಿರ್ಯಗಳ ಬಗ್ೆ ಸಹ ಚಚಿಿಸಿದರತ. ಬಹ್ಿೇನ್ ನಿಾಂದ 
ಐಎಸ್ ಎ ಫ್ಿೇಮ ವರ್ಕಿ ಒಪ್ಿಾಂದದ ಇನತ್ರುಮಾಂಟ್ ಆಫ್ ರಟಿಫಿಕ್ೇಶನ್ ನ ಆರಾಂಭಿಕ ಠ್ೇವಣಿಯನತು ಭಾರತ್ ಎದತರತ 
ನ್ ೇಡತತುದ್. 
 

ಏಪ್ರಿಲ್ 6 ಸಾಂಜ್ ಬಹ್ಿೇನ್ ವಿದ್ೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವರತ ನವದ್ಹಲಿಗ್ ಆಗಮಿಸಿದತು, ಏಪ್ರಿಲ್ 8 ರಾಂದತ ಬ್ಳಿಗ್ೆ ತ್ರಳಲಿದಾುರ್.. 
 

ನವ ದ ಹಲಿ 

ಏಪ್ರರಲ್ 07, 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


