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ਵਿਦਸੇ਼ ਅਤ ੇਸੰਸਦੀ ਮਾਮਵਿਆ ਂਬਾਰ ੇਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਿੱਿੋਂ  ਓਮਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ (16-17 ਦਸਬੰਰ, 

2020) 

15 ਦਸੰਬਰ, 2020 

 
ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਵਿਆ ਂਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਿੀ. ਮੁਰਿੀਧਰਨ 16-17 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨ ੰ ਓਮਾਨ ਦੀ ਅਵਧਕਾਰਤ 

ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਿਜੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਾਂ ਿੱਿੋਂ  ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਵਹਿੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਿੇਗੀ। ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਓਮਾਨ 

ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਵਕਰਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆ ਂਨਾਿ ਮੁਿਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਬਣੇ ਓਮਾਨ-

ਇੰਡੀਆ ਦੋਸਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਵਦਆ ਂ ਨਾਿ ਿੀ ਗੱਿਬਾਤ ਕਰਨਗ।ੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸ਼ਿ ਕਿੱਬ, ਸਮਾਜ 

ਸੇਿੀਆ,ਂ ਮੈਡੀਕਿ ਅਤੇ ਵਸੱਵਿਆ ਪੇਸ਼ੇਿਰਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਸੰਗਠਨਾਂ  ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਵਦਆ ਂਨਾਿ ਮੁਿਾਕਾਤ ਕਰਨਗ।ੇ 
 

ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਦੁਿੱਿੇ ਮੁੱਵਦਆ ਂਦੇ ਨਾਿ-ਨਾਿ ਆਪਸੀ ਵਹਤ ਦੇ ਿੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਿਮੀ ਮੁੱਵਦਆ ਂ'ਤੇ 

ਗੱਿਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰ ੇਨਾਿ ਜੁੜ ੇਮੁੱਵਦਆ ਂ 'ਤੇ ਵਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਗੇ। ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ 

600,000 ਤੋਂ ਿੱਧ ਭਾਰਤੀ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ. ਦੋਿਾਂ ਦੇਸ਼ਾ ਂ ਨੇ COVID -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਿ ਨਵਜੱਠਣ ਅਤੇ ਿੰਦ ੇਭਾਰਤ ਮੁਵਹੰਮ ਦ ੇ

ਤਵਹਤ ਓਮਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆ ਂਨ ੰ ਸਿੀਕ ੇਨਾਿ ਿਤਨ ਿਾਪਸ ਵਿਆਉਣ ਿਈ ਵਮਿਜੁਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ 

ਹੋਰ ਜ਼ਰ ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਿਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਸੁਚਾਰ  ਕੰਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਿਰਾਂ ਦੀ ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਿਾਪਸੀ ਸੁਿਾਿੀ 

ਬਣਾਈ। ਦੋਨਾ ਂਮੁਿਕਾਂ ਦਰਵਮਆਨ ਏਅਰ ਬੱਬਿ ਵਿਿਸਥਾ ਤਵਹਤ ਉਡਾਣਾ ਂਚੱਿ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। ਓਮਾਨ ਨੇ ਹਾਿ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਿੀ 

ਐਿਾਨ ਕੀਤਾ ਹ ੈਵਕ ਦਸ ਵਦਨਾ ਂਿਈ ਓਮਾਨ ਆਉਣ ਿਾਿੇ ਭਾਰਤੀਆ ਂਿਈ ਐਂਟਰੀ ਿੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
 

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਭ ਗੋਿ, ਇਵਤਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਵਭਆਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜ ੇਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਨਾ ਂਦੇ ਵਨੱਘੇ ਅਤੇ ਸੁਵਹਰਦ ਸਬੰਧ ਹਨ. ਦੋਿੇਂ 

ਮੁਿਕਾ ਂਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਿਾਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ COVID -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨੇੜਿੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਿ ੇ

ਹਨ. ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਨਵਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਪਰੈਿ, 2020 ਵਿੱਚ ਓਮਾਨ ਦੇ ਸੁਿਤਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਿਤਾਨ ਹੈਥਮ ਵਬਨ ਤਾਵਰਕ ਨਾਿ 

ਟੈਿੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਿਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨ ੰ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਿ ਿਰਚੁਅਿ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। 
ਅਕਤ ਬਰ, 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰਤ- ਓਮਾਨ ਸਾਂਝਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾ ਂਮੁਿਕਾ ਂਦੇ ਿਣਜ ਮੰਤਰਾਿੇ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ 

ਦੀ ਸ਼ਮ ਿੀਅਤ ਹੋਈ।  
ਨਿੀਂ ਵਦੱਿੀ 

15 ਦਸੰਬਰ, 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. 


