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విదేశీ వ్యవ్హారాలు మరియు సాాంస్కృతిక శాఖ స్హాయ మాంతిి  
శీీమతి మీనాక్షి లేఖి, ఉజ్బె కిసాా న్ మరియు స్విట్జ రాల ాండ్ పర్యట్న 
(స్ెపెటాంబర్ 23-30, 2021) 
సెపెట ెంబర్ 22, 2021 

 

1. విదేశీ వ్యవ్హారాలు మరియు సాెంస్కృతిక శాఖ స్హాయ మెంతిి (ఎెంఓఎస్) శీీమతి మీనాక్షి లేఖి, 2021 
సెపెట ెంబర్ 23-30 తేదీలలో  రిపబో్లక్ ఆఫ్ ఉజ్బెకిసాా న్ మరియు సవిస్ కానఫెడరేషన్ లలల అధికారిక పర్యటన 
జ్ర్పనునాార్ు. 
 
2. సెపెట ెంబర్ 23-26 తేదీలలో  తన ఉజ్బెకిసాా న్ పర్యటన స్ెందర్భెంగా, ఉజ్బెకిసాా న్ విదేశాెంగ మెంతిి గౌర్వ్నీయ 
శీ ీఅబుు లజీజ్ కామిలలవ్ అలాగే సాెంస్కృతిక శాఖ మెంతిి గౌర్వ్నీయ శీ ీఓజ్ాడ్బెక్ నజ్రబెకోవ్ లతో ఎెంఓఎస్ 
భేటీ కానునాార్ు. ‘భార్తీయ పజి్ాసాిమయ సాెంపదిాయాలు’ అనే అెంశెంపెై పతిిష్ాట తమక తాషెకెంట్ సటట ట్ లా 
యూనివ్రిిటీలల ఆమె ఉపనాయస్ెం ఇవ్ినునాార్ు. తాషెకెంట్ లలని భార్తీయ కమూయనిటీ స్భ్ుయలతో కూడ్ా 
ఆమె స్ెంభాషవెంచనునాార్ు అలాగే తాషెకెంట్ సటట ట్ ఇనిసవట టయయట్ ఆఫ్ ఓరియ ెంటల్ స్ట డ్ీస్ ఇెంకా ఇతర్ స్ెంసా్ల 
నుెండ్ి పమిుఖ ఇెండ్ో లాజిస్ట  లను కలుస్ుకోనునాార్ు. ‘ఆజ్ాదీకా అమృత్ మహో తివ్’ వేడుకలలో  భాగెంగా 
బుఖారా సటట ట్ యూనివ్రిిటీ విదాయర్ుా లనుదేు శెంచి ఎెంఓఎస్ పసి్ెంగిెంచనునాార్ు, అదేవిధెంగా స్మార్కెండ్ 
సటట ట్ మెడ్ికల్ ఇనిసవట టయయట్ లల భార్తీయ విదాయర్ుా లతో స్ెంభాషవెంచనునాార్ు. 
 
3. సెపెట ెంబర్ 27-30 తేదీలలో  తన సవిటజ రాో ెండ్ పర్యటన స్ెందర్భెంగా, విదేశీ వ్యవ్హారాల మెంతిితి శాఖ 
(విదేశాెంగ మెంతిి)కు చబెందిన ఫెడర్ల్ కౌనిిలర్ గౌర్వ్నీయ డ్ా. ఇగాాజియో కాసవస్ అలాగే హో మ్ 
వ్యవ్హారాలు మరియు సాెంస్కృతిక మెంతిితి శాఖకు చబెందిన ఫెడర్ల్ కౌనిిలర్ గౌర్వ్నీయ శీ ీఅల ైన్ 
బెరబిట్ లతో ఎెంఓఎస్ చర్చలు జ్ర్పనునాార్ు. ‘‘వ్ర్ధమాన మారబకటోలల మౌలిక స్దుపాయాలు – వ్ృదిధ  ఛ ోదకెం 
మరియు వాస్త వ్ పభిావ్ెం’’ అనే అెంశెంపెై మొటట మొదటి ఎన్ జ్డ్ జ్డ్ ఇెంపాక్ట ఫైెనాన్ి స్దస్ుిదేు శెంచి 
ఎెంఓఎస్ పసి్ెంగిసాత ర్ు. అదేవిధెంగా సవిస్-భార్త్ చాెంబర్ ఆఫ్ కామర్ి వారిిక సాధార్ణ స్మావేశెంలల కూడ్ా 



ఆమె పసి్ెంగిసాత ర్ు. ఇెండ్ో -సవిస్ కమూయనిటీతో కూడ్ా ఎెంఓఎస్ స్ెంభాషవసాత ర్ు అలాగే జ్బనీవాలలని 
అెంతరాజ తీయ కమూయనిటీ స్భ్ుయలను కలుస్ుకుెంటార్ు. 
 
4. ఉజ్బెకిసాా న్ మరియు సవిటజ రాో ెండ్ తో భార్త్ స్నిాహితమైెన మరియు సటాహపూర్ికమైెన స్ెంబెంధాలను 
కలిగి ఉెంది. ఈ రబెండు దేశాలతో మన దబైిపాక్షిక స్ెంబెంధాల జ్ోర్ును నిలకడగా కొనసాగిెంచేెందుకు ఎెంఓఎస్ 
పర్యటన దో హదెం చేయనుెంది. 
 
నయయఢిల్లల 
స్ెపెటాంబర్ 22, 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 


