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ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ଓ ସଂସେୀୟ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓମାନ ଗସ୍ତ (16-17 ଡବିସମବର 2020) 

ଡବିସମବର 15, 2020 

ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ଓ ସଂସେୀୟ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଭି ମୁରଲୀଧରନ୍ 16-17 ଡବିସମବର 2020 ବର ଏକ ସରକାରୀ ଗସ୍ତବର 

ଓମାନ ଯିବବ୍। ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବ୍ବର ଏହା ତାଙ୍କର ଓମାନକୁ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ବହବ୍। ଏହ ିଗସ୍ତ କାଳବର ବସ ଓମାନର ବବ୍ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶ୍ରମ 
ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବ୍ଂ ଅନୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ବଭଟବିବ୍। ବସ ଭାରତୀୟ ସମୁୋୟର ବଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ଏବ୍ଂ ନବ୍ ଗଠତି ଓମାନ-ଭାରତ ବ୍ନୁ୍ଧତ୍ୱ ସଂଘ 

ସହତି ମଧ୍ୟ ବ୍ାର୍ତ୍ତାଳାପ କରବିବ୍। ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଇଣି୍ଡଆନ୍ ବସାସଆିଲ୍ କଲବ୍ ବ୍ା ଭାରତୀୟ ସାମାଜକି କଲବ୍ର ପ୍ରତନିଧିୀ, ସମାଜ ବସବ୍କ, ଚକିତି୍ସା 

ଏବ୍ଂ ଶକି୍ଷା ବକ୍ଷତ୍ରର ବପସାୋର ତଥା ବଯାଗ ସଂଗଠନର ପ୍ରତନିଧିୀମାନଙୁ୍କ ବଭଟବିବ୍। 

ଏହ ିଗସ୍ତ କାଳବର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ଭିିନ୍ନ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତଥା ପାରସ୍ପରକି ସ୍ୱାଥତର ଆଞ୍ଚଳକି ତଥା ଆନ୍ତଜତାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପବର ଆବଲାଚନା 

କରବିବ୍। ବସ ବ୍ବିଶଷ କର ିଭାରତୀୟ ସମୁୋୟ ସମବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପବର ଧ୍ୟାନ ବକନ୍ଦ୍ରତି କରବିବ୍। ଓମାନବର 600,000 ରୁ ଅଧିକ 

ଭାରତୀୟ ବ୍ସବ୍ାସ କରନ୍ତ।ି ବକାଭିଡ-19 ମହାମାରୀର ମୁକାବ୍ଲିା ପାଇଁ ଏବ୍ଂ ବ୍ବେ ଭାରତ ମିଶନ ଅଧୀନବର ଓମାନରୁ 
ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ପ୍ରତୟାବ୍ର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଉଭୟ ବେଶ ମିଳତି ଭାବବ୍ କାଯତୟ କରଛିନ୍ତ।ି ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସନୁଶିି୍ଚତ କରଛି ି ବଯ ଖାେୟ ଏବ୍ଂ 
ଅନୟାନୟ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ବଯାଗାଣ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା ସରୁୁଖରୁୁବର କାଯତୟ କରୁଛ ିଏବ୍ଂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ବ୍ବିଶଷଜ୍ଞଙ୍କ ଓମାନକୁ ବେରବି୍ାବର ସୁବ୍ଧିା 
ବହାଇଛ।ି ଏୟାର ବ୍ବ୍ଲ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ବେଶ ମଧ୍ୟବର ବ୍ମିାନ ଚଳାଚଳ ଚାଲିଛ।ି ଓମାନ ମଧ୍ୟ ବଘାଷଣା କରଛିବିଯ େଶ େନି ପାଇଁ 
ଓମାନ ଭ୍ରମଣ କରବି୍ା ପାଇଁ ଭାରତୀୟଙୁ୍କ ପ୍ରବବ୍ଶ ଭିସା ଛାଡ କରାଯିବ୍। 

ଭାରତ ଓ ଓମାନ ମଧ୍ୟବର ବଭୌବଗାଳକି, ଐତହିାସକି ଏବ୍ଂ ସାଂସ୍କତୃକି ସମ୍ପକତ ରହଛି ିଏବ୍ଂ ଉଭୟ ବେଶ ନଜିର ଉଷମ ଓ ଆନ୍ତରକି ସମ୍ପକତକୁ 

ବ୍ଜାୟ ରଖିଛନ୍ତ।ି ଉଭୟ ବେଶ ମଧ୍ୟବର ରଣନୀତକି ଭାଗିୋରୀ ରହଛି ିଏବ୍ଂ େୁଇ ବେଶ ବକାଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ସମୟବର ଘନଷି୍ଠ ଉଚ୍ଚ 
ସ୍ତରୀୟ ସମ୍ପକତ ବ୍ଜାୟ ରଖିଛନ୍ତ।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର ବମାେୀ ଏପି୍ରଲ 2020 ବର ଓମାନର ମହାରାଜା ସୁଲତାନ ହାଇଥାମ ବ୍ନି 
ତାରକିଙ୍କ ସହ ବଟଲିବୋନବର କଥା ବହାଇଥିବଲ। ଭାରତର ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ 2 ଡବିସମବର 2020 ବର ଓମାନର ବବ୍ୈବେଶକି 

ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଏକ ଭଚତୁ ଆଲ୍ ବବ୍ୈଠକ କରଥିିବଲ। ଅବକଟାବ୍ର 2020 ବର ଉଭୟ ବେଶର ବ୍ାଣିଜୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରୀୟ ଭାରତ-
ଓମାନ ମଳିତି ଆବୟାଗର ବବ୍ୈଠକ (ବଜସଏିମ) ଭଚତୁ ଆଲ୍ ଉପାୟବର ଅନୁଷ୍ଠିତ ବହାଇଥିଲା। 

ନୂଆେଲି୍ଲୀ 
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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. 

 


