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 کا انعقاد میٹنگ ورچوئل درمیان کے خارجہ وزرائے کے عمان اور دوستانہن

 0202 دسمبر، 02

البوسعیدي  حمود بن حمد بن بدر سیدعالی جناب  خارجہ وزیر کے عمان آج نے خارجہ وزیربھارتی 

 امور الجہتی کثیر اور عالقائی دوطرفہ، نے ءوزرادونوں  ایک ورچوئل میٹنگ کا انعقاد کیا۔ کے ساتھ

 ۔کیا خیال تبادلہ وسیع پر

 انہوں۔ کی پیش مبارکباد پر موقع کے دن قومی ویں 02 کے ثانیہ شاةن جدید کی عمانوزیر خارجہ نے 

 دوران کے 91-کووڈ  نے انہوں کہ کیا ادا شکریہ کا حکومت کی عمان اور بدر سید خارجہ وزیر نے

 پیدا سے ضمر وبائی نے فریقین دونوں۔ فراہم کیا تعاون بہترین اور کی حمایت کی برادری ہندوستانی

 ۔کیا اتفاق پر رکھنے جاری کام کر مل لئے کے نمٹنے سے چیلنجوں موجودہ والے ہونے

 کے داری شراکت اسٹریٹجک عمان -ہندوستان نے کے وزیر خارجہ عمان اوربھارتی وزیر خارجہ 

 اور سازی استعداد تعاون، معاشی سالمتی، اور دفاع جیسے کہ لیا جائزہ کا تعاون میں شعبوں کلیدی

۔ کے حوالے سے تعاون کا جائزہ لیا تعلقات مابین کے عوام سے عوام اور امور کے قونصلر تربیت،

 میں شراکت معاشی ہوئے دیکھتے کو تکمیل مضبوط مابین کے ممالک کے معیشتوں دونوں نے انہوں

 اہمیت کی فوڈ سیکورٹی اور صحت میں وقت والے آنے نے انہوں۔ کا تذکرہ کیا امکان بڑے کے توسیع

 ءوزرادونوں ۔ دیا زور پر صالحیت کی داری شراکت کی ممالک دونوں لئے کے نمٹنے سے ان اور

 برقرار تعاون قریبی میں فورم جہتیال کثیر اور ،کیا خیال تبادلہ پر امور جہتیال کثیر اور عالقائی نے

 ۔کیا اتفاق پر رکھنے

کی کوشش کو  عمان لئے کے قیام کے ایشن ایسوسی فرینڈشب ہندوستان - عمان نےوزیر خارجہ 

 سراہا۔

 دہلی نئی
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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. 

 


