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 ستمبر، 32-32) ازبکستان دورہ کا لیکھی میناکشی خارجہ امور برائے مملکت وزیر

3232) 

 6262 ،ستمبر 62

 

 تک 6262 ستمبر 62 سے 62 نے لیکھی میناکشی محترمہ وثقافت، خارجہ امور برائے مملکت وزیر

 پہال ان کا یہ کے لئے ملک ایشیائی وسطی بھی کسی بعد کے سنبھالنے عہدہ۔ کیا دورہ کا ازبکستان

 ۔تھا دورہ سرکاری

 دوران کے جس سے مالقات کی، کامیلوف العزیز عبد جناب خارجہ وزیر ازبک نے وزیر مملکت. 6

 نے وزیر مملکت۔ اہم شعبوں پر بات چیت کی کے تعاون الجہتی کثیر اور عالقائی طرفہ، دو نے انہوں

 عمل سے تیزی پر منصوبوں ترقیاتی تحت کے کریڈٹ آف الئن کی ڈالر امریکی ارب 2 میں ازبکستان

 جاری جلد از جلد لیے کے معاہدے کاری سرمایہ دوطرفہ مجوزہ نے فریقین دونوں۔ دیا زور پر درآمد

 قریبی پر صورتحال ہوئی ابھرتی کی افغانستان میں چیت بات۔ کیا اتفاق بھی پر کرنے ختم کو مذاکرات

 زور پر ضرورت کی بنانے یقینی کو بات اس اور اہمیت کی رکھنے برقرار کو مشاورت باقاعدہ اور

 ہونے نہ استعمال لیے کے سرگرمیوں کی گردی دہشت بھی کسی کو سرزمین کی افغانستان کہ گیا دیا

 مکمل کی ہندوستان کے لئے صدارت ازبک موجودہ کی او سی ایس نے وزیر مملکت۔ جائے دیا

 کا اظہار کیا۔ حمایت

 نذر اوزودبیکعالی جناب  ثقافت وزیر کے ازبکستان نے وزیر مملکت دوران، کے دورےاس . 2

 تہذیبی اور ثقافتی گہرے درمیان کے ازبکستان اور ہندوستان نے انہوں۔ کی مالقات بھی سے بیکوف

۔ کی گفتگو خیز نتیجہ پر کرنے تیز مزید کو تعاون میں شعبوں مختلف کے ثقافت نظر پیش کے روابط

 سٹڈی انڈیا' میں یونیورسٹیوں مختلف کی ازبکستان حفاظت، کی مقامات بدھ فلموں، آرکائیوز، میں ان

 دوران کے دورےاس ۔ ہے شامل تعاون میں شعبے کے وغیرہ ترجمہ کا کاموں ادبی ،کے قیام' رومز

 فلمی کی بھارت۔ گئے کیے دستخط پر پروگرام ایکسچینج کلچرلکی مدت کے لئے  6262-62

 کرے شرکت میں فیسٹیول فلم تاشقند ہفتے آئندہ وفد ہندوستانی مضبوط رکنی 22 مشتمل پر شخصیات

 ۔گا

 میں ان۔ تھے مختلف مواقعخطاب کرنے کے  پاس کے وزیر مملکت ،دوران کے دورے اپنے. 4

 امرت کا آزادی' اور لیکچر ایک پر' روایات جمہوری کی ہندوستان' میں ال آف یونیورسٹی اسٹیٹ تاشقند

 -تعلقات ازبکستان -بھارت' میں یونیورسٹی اسٹیٹ بخارا پر طور کے حصے ایک کے' مہوتسوو



 اسٹیٹ تاشقندانہوں نے  ۔ تھا شامل خطاب ایک پر' کو تقویت کی فراہمی داری شراکت اسٹریٹجک

 ازبکستان اور کے ماہر انڈولوجسٹس سے مالقات کی، اداروں دیگر اور سٹڈیز اورینٹل آف ٹیوٹ انسٹی

 ۔کیا خیال تبادلہ پر طریقوں کے دینے فروغ مزید کو فلسفے اور انڈیا اسٹڈیز میں

 ٹیوٹ انسٹی میڈیکل اسٹیٹ سمرقند اور ارکان کے کمیونٹی ہندوستانی میں تاشقند نے وزیر مملکت. 2

 ساتھ کے ممالک دیگر سمیت ازبکستان نے انہوں۔ کی چیت بات بھی ساتھ کے طلباء ہندوستانی میں

 اجاگر کو شراکت مثبت کی ہندوستانیوں مقیم ملک بیرون میں بنانے مضبوط کو تعلقات کے ہندوستان

 ترغیب کی لینے حصہ کر چڑھ بڑھ میں تقریبات کی مہوتسو امرت کا آزادی کو برادری ہندوستانی۔ کیا

 ۔گئی دی

 تبادلے سیاسی باقاعدہ کو داری شراکت اسٹریٹجک ہماری ساتھ کے ازبکستان نے دورے اس. 2

 ۔کی فراہم رفتار مزید لیے کے کرنے مستحکم مزید کو تعلقات ثقافتی ہمارے اور رکھنے برقرار

 

 دہلی نئی
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