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ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸੰ਼ਕਰ ਦੀ ਤਾਵਜਵਕਸਤਾਨ ਦੀ ਫੇਰੀ (30-31 

ਮਾਰਚ, 2021) 

26 ਮਾਰਚ, 2021 

 

1. ਤਾਜਿਜਿਸਤਾਨ ਦ ੇਜਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਜਹਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਰੋਜਿਿੱ ਦੀਨ ਮੁਜਹਰਦੀਨ ਦ ੇਸਿੱਦ ੇ'ਤ ੇਭਾਰਤੀ ਜਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ. 

ਿੈਸੰ਼ਿਰ 30-31 ਮਾਰਚ, 2021 ਨ ੰ  ਤਾਜਿਜਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਜਿਿਾਰਤ ਦੌਰਾ ਿਰਨਗ।ੇ 
 

2. ਇਸ ਦੌਰ ੇਦੌਰਾਨ ਜਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਦੁਿਿੱ ਲੇ ਸਬੰਿਾਂ ਦ ੇਸਾਰੇ ਪਜਹਲ ਆਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਜਹਤ 

ਦ ੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਿੱ ਜਦਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰ ੇ ਿਰਨਗ।ੇ ਉਹ ਤਾਜਿਜਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਿ ਦ ੇ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਾਮਜਹਮ ਸ਼ਰੀ ਇਮੋਮਲੀ ਰਜਹਮਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਿਾਤ ਿਰਨਗ।ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਿਲੋਂ   ਹੋਰ ਤਿਾਜਿਸਤਾਨੀ ਮੰਤਰੀਆਂ 

ਅਤ ੇਪਤਿੰਜਤਆਂ ਨਾਲ ਿੀ ਮੁਲਾਿਾਤ ਿੀਤ ੇਿਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। 
 

3. ਇਸ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਜਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਜਿਿੱ ਚ ਗਿੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਨਰਮਾਣ ਉਪਾਿਾਂ ਸੰਬੰਿੀ ਿਾਨਫਰੰਸ ਦ ੇ5ਿੇਂ ਸੰਮੇਲਨ 

ਜਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਿ ਨ 2019 ਜਿਿੱ ਚ ਦੁਸ਼ਾਂਬ ੇਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਮੁਲਾਿਾਤ ਦੋਿਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਜਮਆਨ ਬਾਿਾਇਦਾ ਹੁੰ ਦ ੇਰਹ ੇ

ਉੱਚ ਪਿੱਿਰੀ ਿਟਾਂਦਰ ੇਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਜਿਿੱ ਚ ਹੈ ਿੋ ਭਾਰਤ ਅਤ ੇਤਾਜਿਜਿਸਤਾਨ ਜਿਚਾਲੇ ਨੇੜਲੀ ਰਣਨੀਤਿ ਭਾਈਿਾਲੀ ਨ ੰ  
ਹੋਰ ਮਿਬ ਤ ਿਰੇਗੀ। 

 
4. ਜਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਫਗਾਜਨਸਤਾਨ ਅਤ ੇਤਾਜਿਜਿਸਤਾਨ ਦ ੇਜਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦ ੇਸਾਂਝੇ ਸਿੱਦ ੇ'ਤ ੇ30 ਮਾਰਚ, 2021 ਨ ੰ  ਦੁਸ਼ਾਂਬ ੇ

ਜਿਿੱ ਚ ਅਫਗਾਜਨਸਤਾਨ 'ਤ ੇਹਾਰਟ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ - ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਪਰਜਿਜਰਆ (HoA - IP) ਦ ੇ 9ਿੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲੀ ਸੰਮੇਲਨ 

ਜਿਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗ ੇ। ਉਮੀਦ ਿੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਹੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦ ੇਆਗ ਆਂ ਨਾਲ ਿੀ 
ਮੁਲਾਿਾਤ ਿਰਨਗ।ੇ 

 
5. HoA - IP ਦ ੇਤਜਹਤ ਿਪਾਰ, ਿਣਿ ਅਤ ੇਜਨਿੇਸ਼ ਭਰੋਸਾ ਜਨਰਮਾਣ ਉਪਾਿਾਂ (CBM) ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦ ੇਨਾਤ ੇਭਾਰਤ 

ਨੇ ਅਫਗਾਜਨਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਆਰਜਿਿ ਏਿੀਿਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਿ ਿਿਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ 

ਯਤਨ ਿੀਤ ੇਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਗਾਜਨਸਤਾਨ ਦ ੇਸ਼ਜਹਰਾਂ ਦਰਜਮਆਨ ਸਮਰਜਪਤ ਹਿਾਈ ਆਿਾਿਾਈ ਲਾਂਘਾ ਅਤ ੇ

ਈਰਾਨ ਅੰਦਰ ਚਾਬਹਾਰ ਪੋਰਟ ਦਾ ਸ਼੍ੁਰ  ਹੋਣਾ ਇਸ ਜਦਸ਼ਾ ਜਿਿੱ ਚ ਪੁਿੱ ਟ ੇਗਏ ਸਹੀ ਿਦਮ ਹਨ। 



 
6. ਅਫਗਾਜਨਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤ ੇਸਜਿਰਤਾ ਦ ੇਮਹਿੱਤਿਪ ਰਣ ਜਹਤਿਾਰਿ ਿਿੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਗਾਜਨਸਤਾਨ 

ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਜਿਜਰਆਿਾਂ ਜਿਿੱ ਚ ਉਸਾਰ  ਭ ਜਮਿਾ ਜਨਭਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਗਾਜਨਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤ ੇ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਹਤਿਾਰਿਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਿੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਅਫਗਾਜਨਸਤਾਨ ਨ ੰ  ਜਿਸ਼ਸੇ਼ ਜਿਆਨ ਜਿਿੱ ਚ ਰਿੱਖ ਿੇ 
ਿੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰ ਚ ਹੋਰ ਿਿੇਗੀ। 

 
ਨਿੀਂ ਜਦਿੱ ਲੀ 
26 ਮਾਰਚ, 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. 


