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ਭਾਰਤ-ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਾਂ ਦਰਕਿਆਨ ਸਲਾਹ-ਿਸ਼ਿਰ ੇ(FoC) ਦਾ 15ਿਾਾਂ ਦੌਰ 11 ਿਈ, 

2022 ਨ ੂੰ ਨਿੀਂ ਕਦਿੱਲੀ ਕਿਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸਲਾਹ-ਿਸ਼ਿਰ ੇਦੀ ਸਕਹ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਿਿੱਤਰ (ਪ੍ਿੱਛਿ) ਸ਼ਰੀ ਸੂੰਜੇ ਿਰਿਾ 

ਅਤ ੇਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਕਿਦੇਸ਼ ਉਪ੍ ਿੂੰਤਰੀ ਿਹਾਿਕਹਿ ਸ਼ਰੀ ਫੁਰਿਤ ਕਸਦੀਿੋਿ ਨੇ ਿੀਤੀ। FoC ਦਾ 

ਕਪ੍ਛਲਾ ਦੌਰ ਨਿੂੰਬਰ, 2020 ਕਿਿੱਚ ਿਰਚੁਅਲ ਫਾਰਿੈਟ ਕਿਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 
 

ਇਸ ਕਿਚਾਰ-ਿਟਾਾਂਦਰ ੇਦੌਰਾਨ ਦੋਿਾਾਂ ਕਧਰਾਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਕਤਿ, ਸੁਰਿੱਕਿਆ, ਿਪ੍ਾਰ-ਆਰਕਿਿ, ਸੂੰਪ੍ਰਿ, ਕਿਿਾਸ 

ਭਾਈਿਾਲੀ, ਿਨੁਿੱਿੀ ਅਤੇ ਸਿੱਕਭਆਚਾਰਿ ਿੇਤਰਾਾਂ ਸਿੇਤ ਦੁਿਿੱਲੇ ਸਕਹਯੋਗ ਦੀ ਸਕਿਤੀ ਅਤ ੇਸੂੰਭਾਿਨਾਿਾਾਂ ਦੀ 

ਕਿਆਪ੍ਿ ਸਿੀਕਿਆ ਿੀਤੀ। ਇਹ ਗਿੱਲਬਾਤ ਿਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਧੇਰ ੇਆਰਕਿਿ ਸਕਹਯੋਗ ਅਤ ੇਭਾਰਤ ਅਤ ੇ

ਉਜ਼ਬਕੇਿਸਤਾਨ ਕਿਚਿਾਰ ਸੂੰਪ੍ਰਿ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪ੍ਾਿਾਾਂ 'ਤ ੇਿੇਂਦਕਰਤ ਸੀ। ਦੋਿੇਂ ਕਧਰ ਦੋਿਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ 

ਦਰਕਿਆਨ ਿਪ੍ਾਰ ਲਈ ਚਾਬਹਾਰ ਬੂੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਪ੍ ਰੀ ਸਿਰਿੱਿਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਉੱਤ ੇਸਕਹਿਤ ਹੋਏ। 
 

ਦੋਿਾਾਂ ਕਧਰਾਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਕਨਸਤਾਨ ਸਿੇਤ ਆਪ੍ਸੀ ਕਹਿੱਤਾਾਂ ਦੇ ਿਤੇਰੀ ਅਤ ੇਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿੁਿੱਕਦਆਾਂ ਬਾਰ ੇਕਿਚਾਰ 

ਿਟਾਾਂਦਰਾ ਿੀਤਾ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਸੂੰਯੁਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਐਸਸੀਓ ਅਤ ੇਹੋਰ ਬਹੁਪ੍ਿੱਿੀ ਿੂੰਚਾਾਂ ਕਿਿੱਚ ਸਕਹਯੋਗ ਨ ੂੰ ਹੋਰ 

ਿਧਾਉਣ ਉੱਤ ੇਸਕਹਿਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਿੱਿ ਨੇ ਉਜ਼ਬਕੇਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਸਸੀਓ ਦੀ ਿੌਜ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਤੀ 

ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ ਰੀ ਹਿਾਇਤ ਜ਼ਾਹਰ ਿੀਤੀ। ਦੋਿਾਾਂ ਕਧਰਾਾਂ ਨੇ ਜਨਿਰੀ, 2022 ਕਿਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਕਹਲੇ ਭਾਰਤ-ਿਿੱਧ ਏਸ਼ੀਆ 

ਕਸਿਰ ਸੂੰਿੇਲਨ ਦਾ ਉੱਚ ਪ੍ਿੱਧਰੀ ਿੁਲਾਾਂਿਣ ਿੀਤਾ ਅਤ ੇਇਸਦ ੇਨਤੀਕਜਆਾਂ ਨ ੂੰ ਦ ਜੇ ਿਿੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ 

ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗ  ਿਰਨ ਉੱਤ ੇਸਕਹਿਤੀ ਕਦਿੱਤੀ। 
 

ਗਿੱਲਬਾਤ ਦੋਸਤੀ ਅਤ ੇਸਿਝਦਾਰੀ ਦੀ ਰਿਾਇਤੀ ਭਾਿਨਾ ਕਿਿੱਚ ਹੋਈ। FoC ਦਸੂੰਬਰ, 2020 ਕਿਿੱਚ ਹੋਏ 

ਿਰਚੁਅਲ ਸੂੰਿੇਲਨ ਸਿੇਤ ਕਪ੍ਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਾਂ ਕਿਿੱਚ ਹੋਈਆਾਂ ਉੱਚ-ਪ੍ਿੱਧਰੀ ਿੀਕਟੂੰਗਾਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਕਲਆਾਂ ਦੇ 

ਲਾਗ  ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਕਿਿੱਚ ਲਾਹੇਿੂੰਦ ਰਹੀ। ਦੋਿੇਂ ਕਧਰਾਾਂ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਕਿਿੱਚ ਆਪ੍ਸੀ ਸਹ ਲਤ 

ਅਨੁਸਾਰ ਸਲਾਹ-ਿਸ਼ਿਰ ੇਦਾ ਅਗਲਾ  ਗੇੜ ਿਰਾਉਣ ਉੱਤ ੇਸਕਹਿਤ ਹੋਈਆਾਂ।  
 

ਨਿੀਂ ਕਦਿੱਲੀ 

11 ਿਈ, 2022 

 

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. 


