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3వ భారత్-బహ్రెయిన్ ఉన్నత జాయిింట్ కమిషన్
సమావేశిం (7 ఏప్రిల్ 2021)
ఏప్రిల్ 07, 2021
3వ భారత్-బహ్రెయిన్ ఉన్నత జాయిింట్ కమిషన్ (హెచ్జేసీ) న్యూఢిల్లీలో
నేడు నిర్వహిించిన సమావేశానికి విదేశీ వ్యవహారాల మింత్రి డా. ఎస్. జైశింకర్
మరియు కిింగ్డమ్ ఆఫ్ బహ్రెయిన్ గౌరవనీయ డా. అబ్దుల్ లతీఫ్ బిన్ రషీద్ అల్
జయానీ సహ సారథ్యిం వహిించారు. 3వ హెచ్జేసీలో ఉమ్మడి ప్రకటనను విడుదల
చేశారు. హిజ్ రాయల్ హైనెస్(హెచ్ఆర్హెచ్) క్రౌన్ ప్రిన్స్ మరియు
బహ్రెయిన్ ప్రధాన మింత్ర్రి, గౌరవనీయ ప్రధాన మింత్రిని ఉద్దేశిించి రాసిన
లేఖను విదేశీ వ్యవహారాల మింత్రికి బహ్రెయిన్ విదేశాింగ మింత్రి అిందజేశారు.
గౌరవనీయ భారత ఉప రాష్ట్రపతి శ్రీ ఎిం. వెింకయ్య నాయుడును బహ్రెయిన్
విదేశాింగ మింత్రి నేడు కలుసుకున్నారు. కోవిడ్-19 మహమ్మారి సమయింలో సహా
భారతీయ పౌరుల విషయింలో అద్భుతమైన శ్రద్ధ చూపుతున్నిందుకు గౌరవనీయ
బహ్రెయిన్ రాజుకు భారత్ తరఫున గౌరవనీయ ఉప రాష్ట్రపతి ధన్యావాదాలు
తెలిపారు. బహ్రెయిన్ ప్రగతి మరియు అభివృద్ధికి భారతీయ పౌరులు అిందిస్తున్న
చేదోడును బహ్రెయిన్ విదేశాింగ మింత్రి కొనియాడారు అలాగే బహ్రెయిన్కు
భారత్ కోవిషీల్డ్ వ్యాక్సిన్లను సరఫరా చేస్తున్నిందుకు ధన్యవాదాలు
తెలియజేశారు.
హెచ్జేసీ సిందర్భింగా, ఇరువురు మింత్రులు అన్ని రింగాల్లోని ద్వైపాక్షిక
సహాకారాన్ని సమీక్షిించారు అలాగే గత కొన్నేళ్లుగా నెలకొన్న పురోగతి పట్ల
సింతోషిం వ్యక్తిం చేశారు. గౌరవనీయ బహ్రెయిన్ రాజు 2014లో భారత్లో జరిపిన
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సిందర్భింగా తమ సమన్వయిం మరియు సహకారాన్ని ఇరు పక్షాలు కొనసాగిించాయి.

చమురు మరియు గ్యాస్, వాణిజ్యిం మరియు పెట్టుబడులు, ఆరోగ్యిం, ఆహార
భద్రత, రక్షణ, భద్రత, పునరుత్పాదక ఇింధనిం, విద్య, సింస్కృతి మరియు డిజిటల్
సాింకేతికతల రింగాల్లో తమ సహకారాన్ని మరిింత పెింపొిందిించుకోవడానికి ఇరు
పక్షాలు అింగీకరిించాయి. తమ దౌత్య సింబింధాలకు ఈ ఏడాది స్వర్ణోత్సవ
వేడుకలను జరుపుకోవడానికి ఇరు పక్షాలు ఎదురుచూస్తున్నాయి. హెచ్ఆర్హెచ్
క్రౌన్ ప్రిన్స్ మరియు బహ్రెయిన్ ప్రధాన మింత్రి సాధ్యమైనింత
త్వరలోనే భారత్ను సిందర్శిించాల్సిిందిగా విదేశీ వ్యవహారాల మింత్రి మరో సారి
ఆహ్వానిించారు.
గల్ఫ్ కోపరేషన్ కౌన్సిల్ (జీసీసీ) అధ్యక్ష బాధ్యతలు చేపట్టినిందుకు గాను
బహ్రెయిన్ను విదేశీ వ్యవహారాల మింత్రి అభినిందిించారు అలాగే భారత్-జీసీసీ
భాగస్వామ్యాన్ని బలోపేతిం చేయడానికి బహ్రెయిన్తో కలిసి పనిచేసేిందుకు
ఎదురుచూస్తున్నట్లు చెప్పారు. పరస్పరిం ప్రయోజనిం కలిగిన ప్రాింతీయ మరియు
బహుళపక్ష అింశాలపై కూడా ఇరువురు మింత్రులు చర్చిించారు. ఐఎస్ఏ ఫ్రేమ్వర్క్
ధ్రువీకరణ పత్రింపై బహ్రెయిన్ త్వరగా ఆమోదముద్ర వేస్తుిందని భారత్
ఎదురుచూస్తోింది.
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చేరుకున్నారు అలాగే ఏప్రిల్ 8 ఉదయిం ఆయన స్వదేశానికి పయనిం కానున్నారు.
న్యూఢిల్లీ
ఏప్రిల్ 07, 2021
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