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16-17 ಡಿಸಾಂಬರ್ 2020 ರಾಂದತ ವಿದೇಶಾಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ್ ಮತ್ತು ಸಾಂಸದೇಯ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ಸಚಿವ್ 

ಶ್ರೇ ವಿ.ಮತರಾಲಿಥರನ್ ರವ್ರತ ಒಮಾನ್ ಗೆ ಅಧಿಕೃತ್ ಭೇಟಿ ನೇಡಲಿದ್ಾಾರೆ. ಇದತ ವಿದೇಶಾಾಂಗ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ್ರಾಗಿ 

ಒಮಾನ್ ಗೆ ಅವ್ರ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ. ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲಿಿ ಅವ್ರತ ಒಮಾನ್ ನ ವಿದೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವ್, ಕಾರ್ಮಿಕ 

ಸಚಿವ್ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಸಚಿವ್ರನತು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ಾಾರೆ. ಅವ್ರತ ಭಾರತೇಯ ಸಮತದ್ಾಯದ ವಿಶಾಲ ಪ್ರತನಧಿ 

ಗತಾಂಪ್ು ಮತ್ತು ಹೊಸದ್ಾಗಿ ರೊಪ್ುಗೆೊಾಂಡ ಒಮಾನ್-ಇಾಂಡಿಯಾ ಸುೇಹ ಸಾಂಘದೊಾಂದಗೆ ಮಾತ್ತಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ಾಾರೆ. 

ವಿದೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವ್ರತ ಭಾರತೇಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಿಬ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಯಿಕತ್ಿರತ, ವೈದಯಕೇಯ ಮತ್ತು ಶ್ಕ್ಷಣ 

ವ್ೃತುಪ್ರರತ ಹಾಗೊ ಯೇಗ ಸಾಂಸೆಗಳ ಪ್ರತನಧಿಗಳನತು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ಾಾರೆ. 

 

ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲಿಿ, ವಿದೇಶಾಾಂಗ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ್ರತ ವಿವಿಧ ದಿಪ್ಕ್ಷೇಯ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಸಪರ ಹಿತಾಸಕುಯ 

ಪ್ಾರದೇಶ್ಕ ಮತ್ತು ಅಾಂತ್ರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ ಚಚಿಿಸಲಿದ್ಾಾರೆ. ಅವ್ರತ ಭಾರತೇಯ ಸಮತದ್ಾಯಕ್ಕೆ 

ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿದ್ಾಾರೆ. ಒಮಾನ್ 600,000 ಕೊೆ ಹಚತು ಭಾರತೇಯರನತು 

ಹೊಾಂದದ. Covid-19 ಸಾಾಂಕಾರರ್ಮಕ ರೆೊೇಗವ್ನತು ಎದತರಿಸಲತ ಮತ್ತು ವ್ಾಂದೇ ಭಾರತ್ ರ್ಮಷನ್ ಅಡಿಯಲಿಿ 

ಒಮಾನ್ ನಾಂದ ಭಾರತೇಯರನತು ಕರಮೇಣ ವಾಪ್ಸಾಗಿಸಲತ ಎರಡತ ದೇಶಗಳತ ಒಟ್ಾಾಗಿ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡಿವ. ಆಹಾರ 

ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಅಗತ್ಯ ಸರಕತಗಳ ಪ್ೂರೆೈಕ್ಕ ಸರಪ್ಳಿ ಸತಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯತತುರತವ್ುದನತು ಭಾರತ್ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿತ್ತ ಮತ್ತು 

ಆರೆೊೇಗಯ ವ್ೃತುಪ್ರರತ ಒಮಾನ್ ಗೆ ಮರಳತವ್ುದತ ಸತಲಭವಾಗಿದ. ಏರ್-ಬಬಲ್ ವ್ಯವ್ಸೆಯಲಿಿ ಎರಡತ ದೇಶಗಳ 

ನಡತವಿನ ವಿಮಾನಗಳತ ಕಾಯಿನವ್ಿಹಿಸತತುವ. ಒಮಾನ್ ಗೆ ಹತ್ತು ದನಗಳ ಅವ್ಧಿಗೆ ಬರತವ್ ಭಾರತೇಯರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ 

ವಿೇಸಾಗಳಿಾಂದ ವಿನಾಯಿತ ನೇಡಲಾಗತವ್ುದತ ಎಾಂದತ ಒಮಾನ್ ಇತುೇಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ. 

 

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು ಒಮಾನ್ ಭೌಗೆೊೇಳಿಕತೆ, ಇತಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಂಸೆೃತಯಾಂದಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧ ಹೊಾಂದವ ಮತ್ತು ಅವ್ುಗಳ 

ನಡತವ ನಕಟ ಹಾಗೊ ಸೌಹಾದಿಯತತ್ ಸಾಂಬಾಂಧವ್ನತು ಹೊಾಂದವ. Covid-19 ಸಾಾಂಕಾರರ್ಮಕ ರೆೊೇಗದ ಸಮಯದಲಿಿ 

ಎರಡತ ದೇಶಗಳ ನಡತವ ಕಾಯಿತ್ಾಂತ್ರದ ಸಹಭಾಗಿತ್ಿವಿದ ಮತ್ತು ಉನುತ್ ಮಟಾದ ಸಾಂಪ್ಕಿವ್ನತು 

ಕಾಯತಾಕ್ಕೊಾಂಡಿದ. ಪ್ರಧಾನ ಮಾಂತರ ಶ್ರೇ ನರೆೇಾಂದರ ಮೊೇದಯವ್ರತ ಏಪ್ರರಲ್  2020 ರಲಿಿ ಒಮಾನ್ ನ ಶ್ರೇಷಠ  

ಸತಲಾುನ್ ಹೇಥಮ್ ಬಿನ್ ತಾರಿಕ್ ರವ್ರೆೊಾಂದಗೆ ದೊರವಾಣಿ ಸಾಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದರತ.  
  



 

ವಿದೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವ್ರತ 2 ಡಿಸಾಂಬರ್ 2020 ರಾಂದತ ಒಮಾನ್ ವಿದೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವ್ರೆೊಾಂದಗೆ ವ್ಚತಿಯಲ್ ಸಭ 

ನಡೆಸಿದರತ. ಭಾರತ್-ಒಮಾನ್ ಜ್ಾಂಟಿ ಆಯೇಗದ ಸಭ (ಜಸಿಎಾಂ) ಅಕ್ಕೊಾೇಬರ್  2020 ರಲಿಿ ಎರಡತ ದೇಶಗಳ 

ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ಿದಲಿಿ ಮಾಂತರ ಮಟಾದಲಿಿ ವಿಡಿಯೇ ಕಾನಫರೆನಸಾಂಗ್ ಮೊಲಕ ನಡೆಯಿತ್ತ. 

 

ನವ್ ದಹಲಿ 

ಡಿಸಾಂಬರ್ 15, 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. 

 


