
Minister of State for External Affairs Smt. Meenakashi 

Lekhi’s visit to Uzbekistan (September 23-26, 2021) 
September 26, 2021 

 

રાજ્યકક્ષાના વિદશેમંત્રી મીનાક્ષી લખેીની ઉઝબકેકસ્તાન મલુાકાત (સપ્ટમે્બર 
23-26, 2021) 
સપ્ટેમ્બર 26, 2021 

 

વિદેશ અન ેસંસ્કૃવત રાજ્ય મંત્રી શ્રીમતી મીનાક્ષી લેખીએ 23-26 સપ્ટેમ્બર 2021 દરવમયાન ઉઝબેકકસ્તાનની 
મુલાકાત લીધી હતી. હોદ્દો સંભાળ્યા પછી મધ્ય એવશયાના કોઈપણ દેશની આ તેમની પ્રથમ સત્તાિાર મુલાકાત હતી. 
 

2. રાજ્યકક્ષાના વિદશેમંત્રી ઉઝબેક વિદશેમંત્રી અબ્દુલાવઝઝ કાવમલોિન ેમળ્યા હતા જે દરવમયાન તેમણે વવિપક્ષીય, 

પ્રાદેવશક અન ેબહુપક્ષીય સહયોગના મહત્િપૂણણ કે્ષત્રોની િાત કરી હતી. રાજ્યકક્ષાના મંત્રીએ એક અબજ અમેકરકન 
ડોલરની લાઇન ઓફ કે્રકડટ હેઠળ ઉઝબેકકસ્તાનમાં વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સના ઝડપી અમલીકરણ પર ભાર મૂક્ટયો હતો. બંને 
પક્ષોએ પ્રસ્તાવિત વવિપક્ષીય રોકાણ કરાર માટે િહેલી તકે તમેની ચાલુ િાટાઘાટોને પૂણણ કરિા માટે પણ સંમવત 
દશાણિી હતી. આ ચચાણઓ અફઘાવનસ્તાનમા ંવિકસતી પકરવસ્થવત પર વનયવમત િાટાઘાટો જાળિિાના મહત્િ પર અને 
અફઘાવનસ્તાનની ભૂવમન ેકોઈપણ આતંકિાદી પ્રિૃવત્તઓ માટે ઉપયોગમા ંલેિાની મંજૂરી ન મળે તે માટેની જરૂકરયાત 
પર ધ્યાન કેવરિત કરે છે. રાજ્યકક્ષાના મંત્રીએ એસસીઓમાં િતણમાન ઉઝબેકકસ્તાનની પ્રેવસડેરસીને ભારતનો સંપણૂણ 
ટેકો આપ્યો. 
 

3. આ મુલાકાત દરવમયાન, રાજ્યકક્ષાના મંત્રીએ ઉઝબેકકસ્તાનના સંસ્કૃવત મંત્રી ઓઝોડબેક નઝરબકેોિ સાથે પણ 
મુલાકાત કરી હતી. તેમણે ભારત અને ઉઝબેકકસ્તાન િચ્ચે સાંસ્કૃવતક અને સભ્યતાના જોડાણને જોતા સંસ્કૃવતના 
વિવિધ કે્ષત્રોમાં સહકારને િધુ તીવ્ર બનાિિા પર ચચાણ કરી હતી. તેમા ંઆકાણઇવ્સ, કફલ્મો, બૌવધ સ્થળોનું સંરક્ષણ, 

ઉઝબેકકસ્તાનની વિવિધ યુવનિર્સસટીઓમા ં'ઇવરડયા સ્ટડી રૂમ' બનાિિુ,ં સાવહવત્યક કૃવતઓનો અનુિાદ િગરેે કે્ષત્રે 
સહકારનો સમાિેશ થાય છે. આ મુલાકાત દરવમયાન 2021-25ના સમયગાળા માટે સાંસ્કૃવતક વિવનમય કાયણક્રમ પર 
હસ્તાક્ષર કરિામાં આવ્યા હતા. આગામી સપ્તાહે તાશ્કંદ કફલ્મ મહોત્સિમા ંભારતની કફલ્મી હસ્તીઓ સવહત 50 

સભ્યોનું ભારતીય પ્રવતવનવધમંડળ ભાગ લેશ.ે 
 

4. રાજ્યકક્ષાના મંત્રીએ તેમની મુલાકાત દરવમયાન સખં્યાબંધ જગ્યાએ િક્ટતવ્ય આપ્યંુ હતુ.ં આમાં તાશકંદ સ્ટેટ 
યુવનિર્સસટી ઓફ લોમા ં'ભારતની લોકશાહી પરંપરાઓ' પર વ્યાખ્યાન અને "આઝાદી કા અમૃત મહોત્સિ" ના ભાગ 
રૂપે બુખારા સ્ટેટ યુવનિર્સસટીમાં 'ભારત-ઉઝબેકકસ્તાન સંબધંો- સ્રેટેવજક સ્રેટેવજક ભાગીદારી' પર એક સંબોધન સામેલ 
છે. તાશ્કંદ સ્ટેટ ઇવરસ્ટ્યૂટ ઓફ ઓકરએરટલ સ્ટડીઝ અન ેઅરય સંસ્થાઓમાંથી અને ઉઝબેકકસ્તાનમાં ભારતના 
અભ્યાસ અને કફલોસોફીન ેિધ ુપ્રોત્સાહન આપિાની રીતો પર ચચાણ કરી. 
 



5. રાજ્યકક્ષાના મંત્રીએ તાશ્કંદમાં ભારતીય સમુદાયના સભ્યો અને સમરકંદ સ્ટેટ મેકડકલ ઇવરસ્ટ્યૂટમા ંભારતીય 
વિદ્યાથીઓ સાથે પણ િાતચીત કરી હતી. તેમણે ઉઝબેકકસ્તાન સવહત અરય દેશો સાથે ભારતના સંબંધોને મજબૂત 
બનાિિામાં વિદેશમા ંિસતા ભારતીય સમુદાયના હકારાત્મક યોગદાન પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો. ભારતીય સમુદાયને 
“આઝાદી કા અમૃત મહોત્સિ”ની ઉજિણીમાં સકક્રયપણે ભાગ લેિા માટે પ્રોત્સાવહત કરિામા ંઆવ્યા હતા. 
 

6. આ મુલાકાત વનયવમત રાજકીય જોડાણ જાળિીન ેઅન ેઆપણા સાંસ્કૃવતક સંબધંોને િધુ મજબૂત કરીને 
ઉઝબેકકસ્તાન સાથેની અમારી વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને િધુ િેગ આપ ેછે. 
 

નિી કદલ્હી 
સપ્ટેમ્બર 26, 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. 

 


