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1. విదశేీ వ్యవ్హారాల సహాయ మెంత్రి (ఎెంఓఎస్) శీీమత్ర మీనాక్ష ిలేఖి, 2021 సపెెటెంబర్ 23-26 తదేలీలో  ఉజ్బె కిస్ాా న లల 
పర్యట ెంచార్ు. మెంత్రగిా బాధ్యతలు చపేట టన తరాాత ఏద నైా మధ్య ఆసియా దశేానికి ఆమె జ్రపిని మొటటమొదట  
పర్యటన ఇది. 
 
2. ఉజ్బెకిస్ాా న విదేశాెంగ మెంత్రి గౌర్వ్నీయ శీీ అబదు ల్ అజీజ్ కామిలలవ తో ఎెంఓఎస్ భటేీ అయాయర్ు, ఈ సెందర్భెంగా 
ద ైాపాక్షకి, పాిెంతీయ మరియద బహుళపక్ష సహకారానికి సెంబెంధిెంచిన మదఖ్యమెనై అెంశాలను వార్ు చరిచెంచార్ు. 1 
బిలియన డాలరో్ ర్ుణ సహాయెం కిెంద ఉజ్బెకిస్ాా న లల అమలవ్ుతునన అభివ్ృదిి  పాిజ్బకుట లను వగేవ్ెంతెం చేయాలని 
ఎెంఓఎస్ ఉదాా ట ెంచార్ు. పతి్రపాదిత ద ైాపాక్షకి పటెటట బడి ఒపపెందెం కోసెం పసిుు తెం జ్ర్ుగదతునన సెంపదిిెంపులను 
స్ాధ్యమెైనెంత తార్గా మదగిెంచేెందుకు ఇర్ు పక్షాలు అెంగీకరెించాయి. ఆఫా్నిస్ాా న లల చోటటచసేుకుెంటటనన పరిసిాతులపెై 
సనినహిత మరియద కీమెం తపపకుెండా సెంపదిిెంపులను జ్ర్పడానికి సెంబెంధిెంచిన పాిధానయతపెై కూడా ఈ చర్చలలో  
దృష్ిటస్ారిెంచార్ు అలాగే ఆపానిస్ాా న భూభాగానిన ఎలాెంట  ఉగీవాద కార్యకలాపాలకూ అనుమత్రెంచలేదనన భరోస్ా 
కలిపెంచాలిిన అవ్సర్ెం ఉెందనానర్ు. షాెంఘ  ైకోపరషేన ఆర్గన జై్ేషన (ఎస్ సఓీ)కు పసిుు తెం అధ్యక్షత వ్హిసుు నన 
ఉజ్బె కిస్ాా న కు భార్త్ తన సెంపూర్ణ మదుతును అెందసిుు ెందని ఎెంఓఎస్ త లియజ్శేార్ు. 
 
3. ఈ పర్యటన సెందర్భెంగా, ఉజ్బెకిస్ాా న స్ాెంసకృత్రక శాఖ్ మెంత్రి గౌర్వ్నీయ శీీ ఓజ్ోడ ెక్ నజ్రబెకోవ ను కూడా 
ఎెంఓఎస్ కలుసుకునానర్ు. భార్త్ మరయిద ఉజ్బెకిస్ాా న ల మధ్య న లకొనన విసు ృతమెనై స్ాెంసకృత్రక మరయిద 
నాగరికతపర్మెైన అనుసెంధానెం దృషాట ా సెంసకృత్రకి సెంబెంధిెంచిన విభినన విభాగాలలో  సహకారానిన మరిెంత 
విసురిెంచుకోవ్డెంపెై వార్ు ఫలవ్ెంతమెనై చర్చలు జ్రిపార్ు. వీట లల పురాతతా సేకర్ణలు, సినిమాలు, బౌది పదిశేాల 
పరరి్క్షణ, ఉజ్బెకిస్ాా న లలని విభినన విశ్ావిదాయలయాలలో  ‘భార్త్ సటడీ ర్ూమ్సి’ ఏరాపటట, స్ాహితయపర్మెనై గీెంధాల 
అనువాదెం మొదల ైన ర్ెంగాలలో  సహకార్ెం కూడా ఉెంది. ఈ పర్యటన సెందర్భెంగా 2021-25 వ్యవ్ధికి సెంబెంధిెంచి 
స్ాెంసకృత్రక మారపిడ ిపర ి గాీ మ్స పెై ఒపపెందెం కుదిరిెంది. భార్త్  నుెంచి సినిమా ర్ెంగానికి చ ెందిన 50 మెంది పమిదఖ్ 
సభదయల బృెందెం, వ్చేచ వార్ెంలల జ్రగి ేతాష్ెకెంట్ ఫిల్్ ఫెసిటవ్ల్ లల పాలగగ ననుెంది. 



 
4. ఎెంఓఎస్ తన పర్యటన సెందర్భెంగా అనేక ఉపనాయస కార్యకీమాలలో  పాలగగ నానర్ు. ఇెందులల తాష్ెకెంట్ సేటట్ నాయయ 
విశ్ావిదాయలయెంలల ‘భార్తీయ పజి్ాస్ాామయ స్ాెంపదిాయాలు’ అనే అెంశ్ెంపె ైఉపనాయసెం, అలాగే ‘ఆజ్ాదీకా అమృత్ 
మహో తివ’లల భాగెంగా ‘భార్త్-ఉజ్బెకిస్ాా న సెంబెంధాలు – వ్ూయహాత్క భాగస్ాామయెం బలలపేతెం’ అనే అెంశ్ెంపె ై
బదఖ్ారా సేటట్ విశ్ావిదాయలయెంలల పసిెంగెం ఉనానయి. తాష్ెకెంట్ సేటట్ ఇనిసిటటయయట్ ఆఫ్ ఓరయిి ెంటల్ సటడసీ్ ఇెంకా 
ఇతర్ సెంసాల నుెంచి పమిదఖ్ ఇెండోలాజిసుట లను ఆమ ెకలుసుకునానర్ు అలాగే ఉజ్బెకిస్ాా న లల భార్త్ అధ్యయనాలు 
ఇెంకా తతాా శాస్ాు ా నిన మరిెంత పర ి తిహిెంచడానికి గల మారాగ లపె ైవారతిో చరిచెంచార్ు. 
 
5. తాష్ెకెంట్ లలని భార్తీయ కమూయనిటీ సభదయలు అలాగే సమార్కెండ్ సేటట్ మెడకిల్ ఇనిసిటటయయట్ కు చ ెందిన భార్తీయ 
విదాయర్ుా లతో కూడా ఎెంఓఎస్ సెంభాష్ిెంచార్ు. ఉజ్బెకిస్ాా న తో సహా ఇతర్ దశేాలతో భార్త్ సెంబెంధాలను బలలపతేెం 
చేయడెంలల విదేశాలలో ని పవిాస ీభార్తీయదలు చేసుు నన స్ానుకూల తోడాపటటను ఆమె పధిానెంగా పరేకకనానర్ు. 
‘ఆజ్ాదకీా అమృత్ మహో తివ’ వడేుకలలో  చుర్ుగాగ  పాలుపెంచుకోవాలిిెందిగా భార్తీయ కమూయనిటీని పర ి తిహిెంచార్ు. 
 
6. తర్చుగా రాజ్కీయ పర్యటనల దాారా ఉజ్బెకిస్ాా న తో వ్ూయహాత్క భాగస్ాామాయనికి అలాగే ఇర్ు దేశాల మధ్య 
స్ాెంసకృత్రక సెంబెంధాలను మరిెంత సుసిార్ెం చసేుకోవ్డానికి ఈ పర్యటన మరిెంతగా దోహదెం చసేిెంది. 
 
నయయఢిలీ్ల 
సెపెటంబర్ 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. 


