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வெளிெிகாரம் மற்றும் கலாச்சாரத் துறை மாநில அறமச்சர் திருமதி.மீனாக்ஷி லலஹி 23-26 

வசப்டம்ெர் 2021 லததிகளில் உஸ்வெகிஸ்தான் ெிஜயம் லமற்வகாண்டார். வொறுப்லெற்ைெிைகு 

எந்த ஒரு மத்திய ஆசிய நாட்டிற்கும் அெரது முதல் அதிகாரப்பூர்ெ ெருறக இதுொகும்.   

 

2. MoS உஸ்வெக் வெளியுைவு அறமச்சர் எச்.இ. திரு அப்துல் அஜீஸ் கமிலலாவ் அெர்கள் 

இருதரப்பு, ெிராந்திய மற்றும் ெலதரப்பு ஒத்துறைப்ெின் முக்கிய ெகுதிகறள வதாட்டனர். 

உஸ்வெகிஸ்தானில் 1 ெில்லியன் அவமாிக்க  டாலர் கடன் ெரம்ெின் கீழ் ெளர்ச்சி திட்டங்கறள 

ெிறரந்து வசயல்ெடுத்துெது குைித்து MOS ெலியுறுத்தியது. முன்வமாைியப்ெட்ட இருதரப்பு 

முதலீட்டு உடன்ெடிக்றகக்கான இருதரப்பு லெச்சுொர்த்றதகறளயும் ெிறரெில் முடிவுக்கு 

வகாண்டு ெர ஒப்புக்வகாண்டனர்.ஆப்கானிஸ்தானில் ெளர்ந்து ெரும் சூழ்நிறலகள் மற்றும் 

ஆப்கானிஸ்தானின் நிலப்ெரப்பு எந்த ெயங்கரொத நடெடிக்றககளுக்கும் ெயன்ெடுத்த 

அனுமதிக்கப்ெடாமல் இருப்ெறத உறுதி வசய்ய லெண்டிய வநருக்கமான மற்றும் ெைக்கமான 

ஆலலாசறனகறள ெராமாிப்ெதன் முக்கியதுெத்றத ெற்ைி ெிொதிக்கப்ெட்டது.SCO இன் 

தற்லொறதய உஸ்வெக் ப்வரசிலடன்சிக்கு MoS இந்தியாெின் முழு ஆதரறெ வதாிெித்தது. 

 

3.ெருறகயின் லொது, உஸ்வெகிஸ்தானின் கலாச்சார அறமச்சர் எச்.ஈறயயும் சந்தித்தார். திரு. 

ஒசாட் நர்ெலகாவ். இந்தியாெிற்கும் உஸ்வெகிஸ்தானுக்கும் இறடலயயான ஆழ்ந்த கலாச்சார 

மற்றும் நாகாீக வதாடர்றெக் கருத்தில் வகாண்டு கலாச்சாரத்தின் ெல்லெறு துறைகளில் 

ஒத்துறைப்றெ லமலும் தீெிரப்ெடுத்துெது குைித்து அெர்கள் ஆக்கப்பூர்ெமான கலந்துறரயாடறல 

லமற்வகாண்டனர். காப்ெங்ககள், திறரப்ெடங்கள், வெௌத்த தளங்கறளப் 

ொதுகாத்தல்,உஸ்வெகிஸ்தானின் ெல்லெறு ெல்கறலக்கைகங்களில்’ இந்திய ஆய்வு அறைகறள’ 

உருொக்குதல்,இலக்கியப் ெறடப்புகளின் வமாைிவெயர்ப்பு லொன்ை துறைகளில் ஒத்துறைப்பு 

ஆகியறெ இதில் அடங்கும். ெருறகயின்லொது 2021-25 காலத்திற்கான கலாச்சாரப் ொிமாற்ை 

திட்டம் றகவயழுத்திடப்ெட்டது. அடுத்த ொரம் தாஷ்கண்ட் திறரப்ெட ெிைாெில் இந்தியாெின் 

திறரப்ெட ெிரமுகர்கறள உள்ளடக்கிய 50 லெர் வகாண்ட ெலுொன இந்தியக் குழு ெங்லகற்கிைது. 

 

4. MoS  தனது ெருறகயின்லொது ெல லெசும் ஈடுொட்றடக் வகாண்டிருந்தார். தாஷ்கண்ட் மாநில 

சட்டப் ெல்கறலக்கைகத்தில்’இந்தியாெின் ஜனநாயக மரபுகள்’ெற்ைிய ெிாிவுறர மற்றும் புகாரா 

மாநில ெல்கறலக்கைகத்தில் ‘ இந்தியா- உஸ்வெகிஸ்தான் உைவுகள்- ெலுப்ெடுத்தும் 



மூலலாொயக் கூட்டாண்றம’ என்ை தறலப்ெில் “ ஆசாடி கா அம்ாித் மலகாத்சவ்” இன் ஒரு ெகுதி 

ஆகியறெ அடங்கும். தாஷ்கண்ட் ஸ்லடட் இன்ஸ்டிட்யூட் ஆப் ஓாியண்டல் ஸ்டடீஸ் மற்றும் ெிை 

நிறுெனங்களில் இருந்து உஸ்வெகிஸ்தானில் இந்திய ஆய்வுகள் மற்றும் தத்துெங்கறள லமலும் 

ஊக்குெிப்ெதற்கான ெைிகறளப் ெற்ைி ெிொதித்தார்.     

 

5. தாஷ்கண்டில் உள்ள இந்திய சமூகத்தின் உறுப்ெினர்கள் மற்றும் சமர்கன்ட் மாநில மருத்துெ 

நிறுெனத்தில் இந்திய மாணெர்களுடன் MoS வதாடர்பு வகாண்டது. உஸ்வெகிஸ்தான்  உள்ளிட்ட 

ெிை நாடுகளுடனான இந்தியாெின் உைறெ ெலுப்ெடுத்துெதில் வெளிநாடுகளிலுள்ள 

புலம்வெயர்ந்லதாாின் லநர்மறையான ெங்களிப்றெ அெர் எடுத்துறரத்தார், ஆசாடி கா அம்ாித் 

மலகாத்சவ் வகாண்டாட்டங்களில் இந்திய சமூகம் தீெிரமாக ெங்லகற்க ஊகுெிக்கப்ெட்டது.  

 

6. உஸ்வெகிஸ்தானுடனான எங்கள் மூலலாொயக் கூட்டாண்றமக்கு ெைக்கமான அரசியல் 

ொிமாற்ைங்கறள ெராமாிப்ெதன் மூலமும், நமது கலாச்சார உைவுகறள லமலும் ெலுப்ெடுத்துெதன் 

மூலமும் இந்த ெருறக லமலும் லெகத்றத அளித்தது.    

 

நியூ வடல்லி  

வசப்டம்ெர்  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. 

 


