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1. తజికిస్థా న్ విదేశథాంగ మాంత్రి గౌరవనీయ శీ్ర సియోజిదదీన్ ముహ్రిదదీన్ ఆహ్వానాం మేరకు, విదేశ్ర వయవహ్వర్థల 
మాంత్రి డా. ఎస్. జ ైశాంకర్ 2021 మార్చి 30-31 తేదదలలో  తజికిస్థా న్ లల అధికథర్చకాంగథ పరయట ాంచనున్ాారు. 
 

2. ఈ పరయటన సాందరభాంగథ, విదేశ్ర వయవహ్వర్థల మాంత్రి తన సహచర విదేశథాంగ మాంత్రితో ద్ైాపథకి్షక సాంబాంధాలలో ని 
అనిా అాంశథలప ైన్ా అదేవిధాంగథ పరసపరాం పయిోజనాం కలిగచన పథిాంతీయ మర్చయు అాంతర్థా తీయ అాంశథలప ై 
చరిలు జరపనున్ాారు. ర్చపబో్లక్ ఆఫ్ తజికిస్థా న్ అధయక్షుడు గౌరవనీయ శీ్ర ఎమోమలీ రహమ ోన్ తో ఆయన 
భేటీ కథనున్ాారు. ఇతర తజికిస్థా న్ మాంతరిలు మర్చయు పమిుఖులను కూడా ఆయన కలుసుకున్ ేఅవకథశాం 
ఉాంది. 

 
3. అాంతకిీతాం 2019 జూన్ లల ఆసియాలల పరసపర సాంబాంధాలు మర్చయు విశథాస నిర్థోణ చరయలప ై జర్చగచన 5వ 

కథనఫర్ న్్ సమ్మోట లల పథలగొ న్ేాందుకు విదేశ్ర వయవహ్వర్థల మాంత్రి దుషథాంబేలల పరయట ాంచారు. ఈ పరయటన ఇరు 
దేశథల మధయ తరచూ జరుగుతరనా అతరయనాత స్థా యి చరిలకు కొనస్థగచాంపుగథ జర్చగచాంది, భారత్ మర్చయు 
తజికిస్థా న్ మధయ సనిాహ్రత వయయహ్వతోక భాగస్థామయాం మర్చాంత బలలపేతాం కథవడానికి ఇది దోహదాం చేసిాంద.ి 

 
4. ఆఫ్ఘనిస్థా న్ మర్చయు తజికసి్థా న్ విదేశథాంగ మాంతరిల ఉమోడి ఆహ్వానాం మరేకు 30 మార్చి 2021న 

దుషథాంబేలల జరగనునా హ్వర్్ ఆఫ్ ఆసియా – ఇస్థత ాంబుల్ పథిస స్ (హ్ెచ్ఓఏ-ఐపీ) ఆన్ ఆఫ్ఘనిస్థా న్ యొకక 
9వ మాంతరిల స్థా యి సదసు్లల విదేశ్ర వయవహ్వర్థల మాంతి్ర పథలగొ ననున్ాారు. ఈ సాందరభాంగథ సదసు్లల 
పథలగొ న్ే ఇతర దేశథల నే్తలను కూడా ఆయన కలుసుకున్ ేఅవకథశాం ఉాంది. 

 



5. హ్ెచ్ఓఏ-ఐపీ కిాంద వథణిజయాం, వరతకాం మర్చయు ప టట్ బడి విశథాస నిర్థోణ చరయల (సీబీఎాం) కోసాం స్థరథ్య 
దేశాంగథ ఉనా భారత్, ఈ పథిాంతాంతో ఆఫ్ఘనిస్థా న్ యొకక అతరయనాత ఆర్చాక సమగీత కోసాం పథిాంతీయ 
అనుసాంధానతను బలలపేతాం చేయడానికి సమ్మష్ి్గథ పియతాాలు చేస్్త ాంది. భారత్ మర్చయు ఆఫ్ఘనిస్థా న్ ల 
మధయ పతిేయకమ ైన వథయు రవథణా కథర్చడార్ అలాగ ే ఇర్థన్ లలని చాబహ్వర్ ప్ రు్ ను కథర్థయచరణలలక ి
తీసుకుర్థవడాం అన్ేవి ఈ దిశగథ తీసుకునా చరయలు. 

 
6. ఆఫ్ఘనిస్థా న్ లల శథాంత్ర, సుసాంపనాత మర్చయు సిారతాాం కోసాం పధిాన పక్షాంగథ వయవహర్చసుత నా భారత్, 

ఆఫ్ఘనిస్థా న్ ప ై అాంతర్థా తీయ పకిిీయలలో  నిర్థోణాతోక పథతనిు ప్ ష్ిాంచాంది. ఆఫ్ఘనిస్థా న్ విషయాంలల పథిాంతీయ 
మర్చయు అాంతర్థా తీయ పక్షాలను భారత్ నిమగాాం చేసిాంది. ఆఫ్ఘనిస్థా న్ ప ై పతిేయక దృష్ి్తో మధయ ఆసియా 
దేశథలకు మన విసతరణను మర్చాంత ప ాంచేాందుకు ఈ పరయటన దోహదాం చేసుత ాంది. 

 
నయయఢిలీ్ల 
మారచి 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. 


