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26 ਸਤੰਬਰ, 2021 

 

1. ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੱਵਿਆਚਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ 23-26 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ 
ਉਜ਼ਬੇਵਕਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਰਸੀ ਸੰਿਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਕਸੇ ਿੀ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਨ੍ਾਾਂ 
ਿੱਲੋਂ ਪਵਹਲੀ ਅਵਧਕਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਸੀ। 
 

2. ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਜ਼ਬੇਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ਰੀ ਅਬਦੁਲਅਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਵਮਲੋਿ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, 
ਵਜਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਦੁਿੱਲੇ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਵਹਯੋਗ ਦੇ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਾਂ ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕੀਤੀ। 
ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਤਵਹਤ ਉਜ਼ਬੇਵਕਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ 
ਪਰੋਜੈਕਟਾਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦੱਤਾ। ਦੋਿੇਂ ਵਧਰਾਾਂ ਤਜਿੀਜ਼ ਹੋਏ ਦੁਿੱਲੇ ਵਨਿੇਸ਼ ਸਮਝੌਤਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਿੀ ਸਵਹਮਤ ਹੋਈਆਾਂ। ਇਹ 
ਵਿਚਾਰ -ਿਟਾਾਂਦਰਾ ਅਫਗਾਵਨਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਿਰ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਨੇਵਿਓਂ ਅਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਲਾਹ -ਮਸ਼ਿਰ ੇ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋਿ 'ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਸੀ ਵਕ ਅਫਗਾਵਨਸਤਾਨ ਦੀ 
ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਕਸ ੇਿੀ ਅੱਤਿਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਾਂ ਲਈ ਨਾ ਿਰਤਣ ਵਦੱਤਾ ਜਾਿੇ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ SCO ਦੀ 
ਮੌਜੂਦਾ ਉਜ਼ਬੇਕ ਪਰਧਾਨਗੀ ਪਰਤੀ ਿਾਰਤ ਦੀ ਪੂਰਨ ਵਹਮਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 
 

3. ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਉਜ਼ਬੇਵਕਸਤਾਨ ਦੇ ਸਵਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ਰੀ ਓਜ਼ੋਡਬੇਕ 
ਨਾਜ਼ਰਬੇਕੋਿ ਨੂੰ ਵਮਲੇ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਿਾਰਤ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਵਕਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਡੰੂਘ ੇਸੱਵਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸੱਵਿਅਕ 
ਸਬੰਧਾਾਂ ਦੇ ਪਵਰਪੇਖ ਵਿੱਚ ਸਵਿਆਚਾਰ ਦੇ ਿੱਖ -ਿੱਖ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਹਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂਿ੍ਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਹੇਿੰਦ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਲੇਖਾਾਂ, ਵਫਲਮਾਾਂ, ਬੋਧੀ ਸਥਾਨਾਾਂ ਦੀ ਸੰਿਾਲ, ਉਜ਼ਬੇਵਕਸਤਾਨ ਦੀਆਾਂ ਿੱਖ -ਿੱਖ 
ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀਆਾਂ ਵਿੱਚ 'ਇੰਡੀਆ ਸਟੱਡੀ ਰੂਮ' ਦੀ ਵਸਰਜਣਾ, ਸਾਵਹਤਕ ਰਚਨਾਿਾਾਂ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ ਆਵਦ ਦੇ 
ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਵਹਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ 2021-25 ਲਈ ਸੱਵਿਆਚਾਰਕ ਿਟਾਾਂਦਰਾ ਪਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ 
ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਿਾਰਤੀ ਵਫਲਮੀ ਹਸਤੀਆਾਂ ਦਾ 50 ਮੈਂਬਰੀ ਿਫਦ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਵਫਲਮ 
ਫੈਸਟੀਿਲ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲਿੇਗਾ। 



 

4. ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਾਸ਼ਣ ਰੱਖ ੇਗਏ ਸਨ. ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਸਟੇਟ 
ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਵਿੱਚ 'ਿਾਰਤ ਦੀਆਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਿਾਾਂ' ਵਿਸ਼ ੇਿਾਸ਼ਣ ਅਤੇ "ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਾ 
ਅੰਵਮਰਤ ਮਹਾਉਤਸਿ" ਦੇ ਵਹੱਸ ੇਿਜੋਂ ਬੁਖਾਰਾ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਵਿੱਚ 'ਿਾਰਤ-ਉਜ਼ਬੇਵਕਸਤਾਨ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨੂੰ 
ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ' ਵਿਸ਼ ੇ'ਤੇ ਿਾਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਦੀ ਸਟੇਟ 
ਇੰਸਟੀਵਚਟ ਆਫ਼ ਓਰੀਐਂਟਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਿਾਾਂ ਦੇ ਉੱਘ ੇਿਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਮਾਵਹਰਾਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ 
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਵਕਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਿਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਅਵਧਐਨ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਿਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਵਕਆਾਂ 
ਬਾਰ ੇਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 
 

5. ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਵਿੱਚ ਿਾਰਤੀ ਿਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਕੰਦ ਸਟੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਵਚਟ 
ਵਿੱਚ ਿਾਰਤੀ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨਾਲ ਿੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਉਜ਼ਬੇਵਕਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨਾਲ 
ਿਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਿਾਰਤੀ ਪਰਿਾਸੀਆਾਂ ਦੇ ਉਸਾਰ ੂਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ 
ਜ਼ੋਰ ਵਦੱਤਾ। ਿਾਰਤੀ ਿਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅਵਮਰਤ ਮਹੋਤਸਿ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਹੱਸਾ 
ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 
 

6. ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਸਦਕਾ ਉਜ਼ਬੇਵਕਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਸਆਸੀ ਿਟਾਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 
ਸੱਵਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਫਤਾਰ ਵਮਲੀ ਹੈ। 
 

ਨਿੀਂ ਵਦੱਲੀ 
26 ਸਤੰਬਰ, 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. 


