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విదేశీ వ్యవహారాలు మరియు పార్లమ ెంటరీ వ్యవహారాల సహాయ మెంత్రి 
(ఎెంఓఎస్) శ్రీ వి. మురళీధరన్ 2020 డిస ెంబర్ 16-17 తేదీల్లో ఒమన్ లో 
అధికారికెంగా పర్యటిెంచనున్నారు. ఎెంఓఎస్ గా ఆయన ఒమన్ లో 
పర్యటిస్తుెండటెం ఇది తొలిసారి కానుెంది. ఈ పర్యటన సెందర్భెంగా ఆయన 
ఒమన్ విదేశాెంగ మెంత్రి, కార్మిక మెంత్రితో పాటు ఇతర మెంత్రులతో కూడా 
సమావేశమవుతారు. ఒమన్ లో ఉన్న వివిధ వర్గాల భారతీయ పౌరులు అలాగే 
కొత్తగా ఏర్పాటైన ఒమన్-ఇెండియా మిత్ర మెండలితో మాట్లాడతారు. 
భారతీయ సోషల్ క్లబ్, సామాజిక కార్యకర్తలు, వైద్య మరియు విద్యా 
వృత్తి నిపుణులు అలాగే యోగా సెంస్థల ప్రతినిధులతో కూడా ఎెంఓఎస్ భేటీ 
అవుతారు. 
 
ఈ పర్యటన సెందర్భెంగా వివిధ ద్వైపాక్షిక అెంశాలు, అదేవిధెంగా పరస్పరెం 
ప్రయోజనెం కలిగిన ప్రాెంతీయ మరియు అెంతర్జాతీయ అెంశాలపై ఎెంఓఎస్  
చర్చలు జరుపుతారు. మరీముఖ్యెంగా భారతీయ వర్గాలకు చ ెందిన సమస్యలపై 
ఆయన దృష్టిసారిెంచనున్నారు. ఒమన్ లో 6,00,000 మెందికి పైగా భారతీయులు 
నివశిస్తున్నారు. కోవిడ్-19 మహమ్మారిని ఎదుర్కోవడెంలో అలాగే వెందే 
భారత్ మిషన్  ద్వారా ఒమన్  నుెంచి భారతీయులను స్వదేశానికి సక్రమెంగా 
తరలిెంచడెంలో ఇరు దేశాలు కలిసికట్టుగా పనిచేశాయి. భారత్ కూడా ఆహారెం 
మరియు ఇతరత్రా అత్యవసర వస్తువుల సరఫరా సజావుగా జరిగేవిధెంగా, ఇెంకా 
వైద్య నిపుణులు ఒమన్ కు తిరిగి చేరుకునేవిధెంగా చర్యలు తీసుకుెంది. ఎయిర్ 
బబుల్ ఒప్పెందెం కిెంద ఇరు దేశాల మధ్య విమానాల రాకపోకలు జరుగుతున్నాయి. 
ఒమన్ ను సెందర్శిెంచే భారతీయులకు పదేళ్లపాటు ఎెంట్రీ వీసాల నుెంచి 
మినహాయిెంపు ఇవ్వనున్నట్లు కూడా ఒమన్ ఇటీవలే ప్రకటిెంచిెంది. 
 
  



భౌగోళిక, చరిత్రాత్మక మరియు సాెంస్కృతికెంగా భారత్ మరియు ఒమన్ ల 
మధ్య బెంధెం ప నవేసుకుెంది. సుహృద్భావ, స్నేహపూర్వక సెంబెంధాలు 
కొనసాగుతున్నాయి. ఇరు దేశాల మధ్య వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యెం 
న లకొనడెంతో పాటు కోవిడ్-19 మహమ్మారి సమయెంలో అత్యున్నత 
స్థాయిలో సన్నిహిత సెంప్రదిెంపులను కొనసాగిెంచాయి. ఒమన్ సుల్తాన్ 
గౌరవనీయ సుల్తాన్ హైతమ్ బిన్ తారిఖ్ తో ప్రధాన మెంత్రి శ్రీ 
నరేెంద్ర మోదీ 2020 ఏప్రిల్ లో ట లిఫోన్ లో మాట్లాడారు. ఒమన్ 
విదేశాెంగ మెంత్రితో 2 డిస ెంబర్ 2020న విదేశీ వ్యవహారాల మెంత్రి 
(ఈఏఎెం) వర్చువల్ సమావేశాన్ని నిర్వహిెంచారు. మెంత్రుల స్థాయి 
భాగస్వామ్యెంతో ఇరు దేశాల వాణిజ్య మెంత్రులు పాల్గొన్న భారత్-
ఒమన్ జాయిెంట్ కమిషన్ సమావేశెం (జేసీఎెం) 2020 అక్టోబర్ లో 
వర్చువల్ గా జరిగిెంది. 
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