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વિદેશ અને સાંસ્કૃવતક િાિતોના રાજ્ય મંત્રી, શ્રીમતી મીનાક્ષી લેખી (એમએલ) 10-13 ઓક્ટોિર 2021 દરવમયાન
િેલગ્રેડ, સર્બિયાની મુલાકાત લેશે. તેઓ વિન-જોડાણિાદી ચળિળની 60મી િર્ષગાંઠ વનવમત્તે ઉચ્ચ સ્તરીય સ્મારક
િેઠકમાં ભાગ લેિા માટે િડાપ્રધાનના વિશેર્ દૂત તરીકે જઈ રહ્યા છે .

2. 60મી િર્ષગાંઠ એનએએમ સ્મારક સભા સર્બિયાના પ્રમુખ એલેક્ઝાન્ડર વ્યુવસસ અને એનએએમના અધ્યક્ષ
અઝરિૈજાનના રાષ્ટ્રપવત અલીયેિ દ્િારા સંયુક્ત રીતે સંિોધિામાં આિશે.

3. 1961માં િેલ્ગ્ગ્રેડમાં યોજાયેલી પ્રથમ એનએએમ પરરર્દની 60મી િર્ષગાંઠ, પરસ્પર સન્માન, એકતા અને સહકારના
સ્થાપક વસદ્ધાંતો દ્િારા માગષદશષન આપીને આંદોલન જરટલ િૈવવિક પડકારોને િધુ અસરકારક રીતે કેિી રીતે
પ્રવતસાદ આપી શકે છે તેના પર વિચાર કરિાની તક પૂરી પાડે છે . એનએએમના સ્થાપક સભ્ય તરીકે ભારત
વિકાસશીલ વિવિની સમસ્યાઓ રજુ કરિા માટે એક મહત્િપૂણષ મંચ તરીકે એનએએમને મજિૂત કરિાની રદશામાં
કામ કરિાનું ચાલુ રાખશે.
4. 60મી િર્ષગાંઠ એનએએમ સ્મારક િેઠક દરવમયાન રાજ્યકક્ષાના મંત્રી (એમએલ) િેલ્ગ્ગ્રેડમાં યુએન હાઉસમાં 76મી
યુએનજીએના પ્રમુખ દ્િારા યોજિામાં આિતા પ્રવતવનવધમંડળના મવહલા િડાઓ અને વિદેશ િાિતોના મંત્રીઓની
િેઠકમાં પણ ભાગ લે તેિી શક્યતા છે .
5. આ મુલાકાત દરવમયાન રાજ્યકક્ષાના મંત્રી (એમએલ) નાયિ િડાપ્રધાન અને કૃવર્, િનીકરણ અને જળ વ્યિસ્થાપન
મંત્રી મહામવહમ બ્રેવનસ્લાિ નેરડમોવિક, નાયિ િડાપ્રધાન અને સંરક્ષણ મંત્રી ડો. નેિોજા સ્ટેફાનોવિક, નાયિ
પ્રધાનમંત્રી અને સંસ્કૃવત અને માવહતી મંત્રી માજા ગોઝકોવિક, તથા િેપાર, પ્રિાસન અને ટેવલકોમ્યુવનકેશન મંત્રી
તાત્જના મારટસ સાથે મંત્રણા કરશે.
6. ભારત અને સર્બિયા ઐવતહાવસક રીતે ગાઢ અને મૈત્રીપૂણષ સંિંધો ધરાિે છે . સંસ્કૃવત અને કલાના ક્ષેત્રોમાં સહકારને

િધુ મજિૂત કરિા મુલાકાત દરવમયાન વદ્િપક્ષીય સાંસ્કૃવતક વિવનમય કાયષક્રમ (સીઈપી) પર હસ્તાક્ષર કરિામાં આિશે.
રાજ્યકક્ષાના મંત્રી (એમએલ) િેલ્ગ્ગ્રેડ યુવનિર્બસટીની લો ફેકલ્ગ્ટીમાં 'ભારતમાં ન્યાયતંત્રનું માળખુ'ં પર પ્રિચન આપશે.
તેઓ િેલ્ગ્ગ્રેડમાં ગુરુદેિ રવિન્રનાથ ટાગોરની પ્રવતમાનું ઔપચારરક અનાિરણ કરશે. આ ઉપરાંત તેઓ ભારતીય

સમુદાયના સભ્યો અને ભારતના વમત્રો સાથે િાતચીત કરશે અને સૌથી જૂ ના સર્બિયન સાવહવત્યક, સાંસ્કૃવતક અને
િૈજ્ઞાવનક સમાજ મેરટકા શ્રીપસ્કાની પણ મુલાકાત લેશે અને ભારતમાં સંસ્થાઓ સાથે િધુ સહકારની રીતો અંગે ચચાષ
કરશે.
7. રાજ્યકક્ષાના મંત્રીની મુલાકાતથી િંને દેશો િચ્ચેના સંિંધોને િધુ મજિૂત િનાિિામાં મદદ મળશે.
નિી રદલ્ગ્હી
ઓક્ટોિર 09, 2021
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