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മൂന്നാമത് ഇന്ത്യ -ബഹ്റൈൻ റൈ ജ ായിന്റ്
കമ്മീഷൻ മീറ്ിിംഗ് (7 ഏപ്രിൽ 2021)
ഏപ്രിൽ 07, 2021
വിദേശകാര്യ മപ്രി ദ
മപ്രി ദ

ാ. എസ്. ജയ്ശങ്കറ ും ബഹ്ററൻ ര്ാജയ വിദേശകാര്യ

ാ. അബ്ദുല്ലത്തിഫ് ബിൻ റാഷിദ് അൽസായാനിയ ും ദേർന്ന്, ഇന്ന് നയൂ

ൽഹിയിൽ ദേർന്ന മൂന്നാും ഇരയ-ബഹ്ററൻ റഹ ദജായിന്റ് കമ്മീഷനിൽ

(എച്ച്ജജസി)
സുംയ ക്തമായി
അധ്യക്ഷത
വഹിച്ചു.
ബഹ്ററൻ
വിദേശകാര്യമപ്രി
ഇരയൻ
പ്രധ്ാനമപ്രിയ്കായ ള്ള
എച്ച്ആർഎച്ച്
കിര്ീടാവകാശിയ ജടയ ും
ബഹ്ററൻ
പ്രധ്ാനമപ്രിയ ജടയ ും
കത്ത കൾ
വിദേശകാര്യ മപ്രിക് റകമാറി.
ബഹ്ററൻ വിദേശകാര്യ മപ്രി ബഹ മാനജെട്ട ഉരര്ാപ്രരതി പ്ശീ എും

ജവങ്കയ്യ നായി
വിജന സന്ദർശിച്ചു. ദകാവിഡ് -19 രകർച്ചവയാധ്ിയ ജട
കാല്ഘട്ടത്തിൽ ഉൾജെജട ഇരയൻ സമൂഹജത്ത നന്നായി രര്ിരാല്ിക ന്നതിന
ബഹ്ററൻ
ര്ാജാവിദടാന ള്ള
നന്ദി
ബഹ മാനജെട്ട
ഉരര്ാപ്രരതി
അറിയിച്ചു. ബഹ്ററന്റജറ ര ദര്ാഗതിക ും വികസനത്തിന ും ഇരയൻ
സമൂഹും
നൽകിയ
സുംഭാവനകജെ
ബഹ്ററൻ
വിദേശകാര്യമപ്രി
അഭിനന്ദിക കയ ും ബഹ്ററനിൽ ദകാവിഷീൽഡ് വാക്സിന കൾ വിതര്ണും
ജേയ്തതിന്റ ഇരയക് നന്ദി അറിയിക കയ ും ജേയ്ത .
എച്ച്ജജസിയിൽ ഇര് മപ്രിമാര് ും ഉഭയകക്ഷി സഹകര്ണത്തിന്റജറ എല്ലാ
ദമഖല്കജെയ ുംക റിച്ച്
അവദല്ാകനും
ജേയ്യുകയ ും
കഴിഞ്ഞ
ക റച്ച്
വർഷങ്ങൊയി റകവര്ിച്ച ര ദര്ാഗതിയിൽ സദരാഷും പ്രകടിെിക കയ ും
ജേയ്ത . 2014 ൽ ബഹ്ററൻ ര്ാജാവിന്റജറ ഇരയയിദല്ക ള്ള സന്ദർശനും,

2019 ൽ ബഹ മാനജെട്ട ഇരയൻ പ്രധ്ാനമപ്രിയ ജട ബഹ്ററൻ സന്ദർശനും
എന്നിവ അവർ അന സ്മര്ിച്ചു. ദകാവിഡ് രകർച്ചവയാധ്ിയ ജട സമയത്ത്
ഇര് രക്ഷവ ും ഏദകാരനവ ും സഹകര്ണവ ും ത ടർന്ന വന്നിര് ന്ന .
എണ്ണയ ും വാതകവ ും, വയാരാര്വ ും നിദക്ഷരവ ും, ആദര്ാഗയും, ഭക്ഷയസ ര്ക്ഷ,
പ്രതിദര്ാധ്ും, സ ര്ക്ഷ, ര നര് രദയാഗ ഊർജ്ജും, വിേയാഭയാസും, സുംസ്കാര്ും,
ിജിറ്റൽ സാദങ്കതികവിേയകൾ ത ടങ്ങിയ ദമഖല്കെിൽ സഹകര്ണും കൂട തൽ

വികസിെികാൻ ഇര് രക്ഷവ ും സമ്മതിച്ചു. ഈ വർഷും നയതപ്ര ബന്ധും
സ്ഥാരിച്ചതിന്റജറ സ വർണ്ണ ജൂബില്ി ആദഘാഷികാൻ ഇര് രക്ഷവ ും
പ്രതീക്ഷിക ന്ന .
ദനര്ജത്തയ ള്ള
ഒര്
തിയ്യതിയിൽ
തജന്ന
ഇരയ
സന്ദർശിക ന്നതിന കിര്ീടാവകാശിജയയ ും ബഹ്ററൻ പ്രധ്ാനമപ്രിജയയ ും
വിദേശകാര്യ മപ്രി വീണ് ും ക്ഷണിച്ചു.
ജിസിസിയ ജട അേയക്ഷ രേവി ഏജറ്റട ത്തതിൽ ബഹ്ററജന വിദേശകാര്യ
മപ്രി അഭിനന്ദിക കയ ും ഇരയ-ജിസിസി രങ്കാെിത്തും ശക്തിജെട ത്ത ന്നതിന്റ
ബഹ്ററന മായി പ്രവർത്തികാൻ ആപ്ഗഹും പ്രകടിെിക കയ ും ജേയ്ത .
രര്സ്രര്

താൽെര്യമ ള്ള

പ്രാദേശിക,

ബഹ ര്ാപ്ര

വിഷയങ്ങൾ

ഇര്

മപ്രിമാര് ും േർച്ച ജേയ്ത . ബഹ്ററൻ ഐഎസ്എ ജപ്െയിുംവർക്
കര്ാറിന്റജറ ഇൻസ്പ്ട ജമന്റ് ഓഫ് റാറ്റിെിദകഷൻ ജരട്ടന്ന് തജന്ന ഇരയ
പ്രതീക്ഷിക ന്ന .

ബഹ്ററൻ വിദേശകാര്യമപ്രി ഏപ്രിൽ 6 റവക ദന്നര്ും നയൂ
എത്തിദച്ചര് ന്ന

പ്രതീക്ഷിക ന്ന .

കൂടാജത

ഏപ്രിൽ

8

ര്ാവിജല്

തിര്ിജക

ൽഹിയിൽ
ദരാക ജമന്ന്

ന്യൂ ഡൽൈി
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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.

