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30-31, 2021) 
માર્ચ 26, 2021 

 

1. તાજિકિસ્તાનના વિદેશમતં્રી મહામકહમ વિરોજિદ્દીન મહુરીદ્દીનના આમતં્રણન ે માન આપીને 
વિદેશમતં્રી ડો. એિ. િયશિંર 30-31 માર્ચ, 2021 દરવમયાન તાજિકિસ્તાનની િત્તાિાર મલુાિાત 
લેશે. 
 

2. આ મલુાિાત દરવમયાન વિદેશમતં્રી પોતાના તાજિકિસ્તાનના િહયોગી િાથે દ્વિપક્ષીય િબંધંો તથા 
પરસ્પર કહતના પ્રાદેવશિ અને આંતરરાષ્ટ્રીય મદુ્દાઓ પર ર્ર્ાચ િરશે. તેઓ કરપબ્લલિ ઓફ 
તાજિકિસ્તાનના પ્રમખુ મહામકહમ ઇમોમાલી રહમનની મલુાિાત લેશે. તેઓ તાજિકિસ્તાનના 
મતં્રીઓ અને મહાનભુિોને પણ મળે તેિી શક્યતા છે. 

 

3. વિદેશમતં્રીએ અગાઉ જૂન 2019મા ંિોન્ફરન્િ ઓન ઇન્ટરેક્શન એન્ડ િોન્ફીડન્િ બબલ્ડિંગ મેઝિચ ઇન 
એવશયા અંગે 5મી વશખર મતં્રણામા ંભાગ લેિા દુશામ્બેની મલુાિાત લીધી હતી. આ મલુાિાત બનેં 
દેશો િચ્ર્ે િમયાતંરે ઉચ્ર્ સ્તરે થતી િાતર્ીતના ભાગરૂપે છે જેનાથી ભારત અને તાજિકિસ્તાન 
િચ્રે્ વનિટની વ્યહૂાત્મિ ભાગીદારી િધ ુમિબતૂ બનશે. 

 
4.  વિદેશમતં્રી 30 માર્ચ 2021ના રોિ અફઘાવનસ્તાન અને તાજિકિસ્તાનના વિદેશમતં્રીઓના િયંકુ્ત 

આમતં્રણ પર અફઘાવનસ્તાન અંગે હાટચ  ઓફ એવશયા-ઇસ્તબંલુ પ્રોિેિ (એર્ઓએ-આઇપી)ની 9મી 
વમવનસ્ટકરયલ િોન્ફરન્િમા ંભાગ લેશે. આ દરવમયાન તેઓ તેમા ંભાગ લઈ રહલેા અન્ય દેશોના 
નેતાઓને પણ મળે તેિી અપેક્ષા છે. 

 

5. એર્ઓએ-આઇપી હઠેળ વ્યાપાર, િાબણજ્ય અને રોિાણ માટે િોન્ફીડન્િ બબલ્ડિંગ મેઝિચ 
(િીબીએમ)ના અગ્રણી દેશ હોિાના નાતે ભારતે અફઘાવનસ્તાનનુ ંઆ પ્રદેશમા ંઆવથિિ િિંલન િધે 
તે માટે પ્રાદેવશિ િોડાણને મિબતૂ બનાિિા િતત પ્રયાિ િયાચ છે. ભારત અને અફઘાવનસ્તાનના 



શહરેો િચ્રે્ એિ ખાિ એર ફે્રઇટ િોકરડોર અને ઇરાનમા ંછાબહર બદંર શરૂ થવુ ંએ આ કદશામા ં
પગલા ંછે. 

 

6. અફઘાવનસ્તાનમા ંશાવંત, િમદૃ્વિ અને સ્સ્થરતાના મહત્ત્િના કહસ્િેદાર તરીિે ભારતે અફઘાવનસ્તાનમા ં
આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રકિયામા ંરર્નાત્મિ ભવૂમિા ભિિી છે. ભારતે અફઘાવનસ્તાન અંગે પ્રાદેવશિ અને 
આંતરરાષ્ટ્રીય કહસ્િેદારોને િોડયા છે. આ મલુાિાતથી મધ્ય એવશયાના દેશોમા ં આપણી પહોંર્ 
િધશે જેમા ંઅફઘાવનસ્તાન પર ખાિ ફોિિ રહશેે. 

 

નિી કદલ્હી 
માર્ચ 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. 


