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ಸೆರ್ಬಿಯಾಗೆ ವಿದೇಶಾಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ್ರ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿ ಶ್ರೇಮತಿ. ಮೇನಾಕಾಶ್ ಲೇಖಿ ಅವ್ರ 

ಭೇಟಿ (ಅಕ್ಟೇಬರ್ 10-13, 2021) 

ಅಕ್ಟೇಬರ್ 09, 2021 

 

ವಿದೇಶಾಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳು ಮತುು ಸಾಂಸಕೃತಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ್ರು (MoS), ಶ್ರೇಮತಿ. ಮೇನಕಾಶ್ ಲೇಖಿ (ML) 10-13 

ಅಕ್ಟೇಬರ್ 2021 ರಾಂದ ಸೆರ್ಬಿಯಾದ ಬೆಲ್ಗೆರೇಡ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೇಡಲಿದುು, ಪ್ರಧಾನ ಮಾಂತಿರಯ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಧಿಯಾಗಿ ಅಲಿಪ್ು 

ಚಳುವ್ಳಿಯ 60ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ್ೇತಸವ್ದ ಅಾಂಗವಾಗಿ ಉನನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮರಣಾರ್ಿ ಸಭಯಲಿಿ ಭಾಗವ್ಹಿಸಲಿದ್ಾುರೆ. 

 

2. 60ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ್ೇತಸವ್ NAM ಸಮರಣಾರ್ಿ ಸಭಯನುನ ಶರೇಷಠ ಅಲಕಾಸಾಂಡರ್ ವ್ುಶ್ಕ್, ಸರ್ಬಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತುು 

NAM ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶರೇಷಠ ಅಜೆಬೆಬಿಜಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲಿಯೇವ್ರಾಂದಜ್ಾಂಟಿಯಾಗಿಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿದ. 

 

3. 1961 ರಲಿಿ ಬೆಲ್ಗೆರೇಡ್ನಲಿಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ NAM ಸಮ್ಮೇಳನದ 60ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ್ೇತಸವ್ವ್ು, ಚಳುವ್ಳಿಯು 

ಸಾಂಕೇರ್ಿವಾದ ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹಚುು ಪ್ರಣಾಮಕಾರಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕರಯಿಸಬಹುದು ಎಾಂಬುದನುನ ಪ್ರತಿರ್ಬಾಂರ್ಬಸುವ್ 

ಅವ್ಕಾಶವ್ನುನ ಒದಗಿಸುತುದ, ಅದರ ಸ್ಾಾಪ್ಕ ತತವಗಳಾದ ಪ್ರಸಪರ ಗೌರವ್, ಒಗಗಟ್ುಟ ಮತುು ಸಹಕಾರದ ಮಾಗಿದಶಿನ. 

NAM ನ ಸಾಂಸ್ಾಾಪ್ಕ ಸದಸಯರಾಗಿ, ಭಾರತವ್ು NAM ಅನುನ ಬಲಪ್ಡಿಸುವ್ ಕಡೆಗೆ ಕಲಸ ಮಾಡುವ್ುದನುನ ಮುಾಂದುವ್ರಸುತುದ, 

ಅಭಿವ್ೃದ್ಧಿ ಹ್ಾಂದುತಿುರುವ್ ಪ್ರಪ್ಾಂಚದ ಕಳವ್ಳಗಳನುನ ಹಚಿುಸಲು ಒಾಂದು ಪ್ರಮುಖ ವೇದ್ಧಕಯಾಗಿದ. 

 

4. 60ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ್ೇತಸವ್ದ NAM ಸಮರಣಾರ್ಿ ಸಭಯ ಬದ್ಧಯಲಿಿ, ರಾಜ್ಯಸಚಿವ್ರು (ML) ಸಹ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರತಿನಧಿಗಳ 

ಸಭಯಲಿಿ ಭಾಗವ್ಹಿಸುವ್ ಸ್ಾಧ್ಯತೆಯಿದ ಮತುು ವಿದೇಶಾಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ಸಚಿವ್ರು 76ನೇ ಸಾಂಯುಕು ರಾಷರದಸ್ಾಮಾನಯ

ಸಭಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೆಲ್ಗೆರೇಡ್ನಲಿಿ ಸಾಂಯುಕು ರಾಷರ ಸಭಯನುನ ಆಯೇಜಿಸುತ್ಾುರೆ. 

 

5. ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲಿಿ, ರಾಜ್ಯಸಚಿವ್ರು (ML) ಸಹ ಶರೇಷಠ ಶ್ರೇ ಬ್ಾರನಸ್ಾಿವ್ ನಡಿಮೊವಿಕ್, ಉಪ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಂತಿರ 

ಮತುು ಕೃರ್ಷ, ಅರರ್ಯ ಮತುು ನೇರು ನವ್ಿಹಣೆ ಸಚಿವ್ರು, ಶರೇಷಠ ಡಾ. ನಬೆ್ಜಿಯಾ ಸೆಟಫಾನ್ವಿಕ್, ಉಪ್ ಪ್ರಧಾನ ಮತುು 

ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ್, ಶರೇಷಠ ಶ್ರೇಮತಿ ಮಜಾ ಗೆ್ಜೆ್ಕೇವಿಕ್, ಉಪ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಂತಿರ ಮತುು ಸಾಂಸಕೃತಿ ಮತುು ಮಾಹಿತಿ ಸಚಿವ್ರು 

ಮತುು ಶರೇಷಠ ಶ್ರೇಮತಿ ತಟ್ಜನ ಮಾತಿಕ್, ವಾಯಪಾರ, ಪ್ರವಾಸೆ್ೇದಯಮ ಮತುು ದ್ರಸಾಂಪ್ಕಿ ಸಚಿವ್ರುದ್ಧವಪ್ಕ್ಷೇಯ 

ಚರ್ಚಿಗಳನುನ ನಡೆಸುತ್ಾುರೆ. 

 

6. ಭಾರತ ಮತುು ಸರ್ಬಿಯಾ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ನಕಟ್ ಮತುು ಸೆನೇಹ ಸಾಂಬಾಂಧ್ವ್ನುನ ಹ್ಾಂದ್ಧವ. ಭೇಟಿ ಸಮಯದಲಿಿ ಸ್ಾಾಂಸಕೃತಿಕ 

ಮತುು ಕಲಾ ಕ್ಷೇತರಗಳಲಿಿ ಸಹಕಾರವ್ನುನ ಮತುಷುಟ ಬಲಪ್ಡಿಸಲು ದ್ಧವಪ್ಕ್ಷೇಯ ಸ್ಾಾಂಸಕೃತಿಕ ವಿನಮಯ ಕಾಯಿಕರಮಕಕ (ಸಿಇಪಿ) 

ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗುವ್ುದು. ರಾಜ್ಯಸಚಿವ್ರು (ML) ಬೆಲ್ಗೆರೇಡ್ ವಿಶವವಿದ್ಾಯಲಯದ ಕಾನ್ನು ವಿಭಾಗದಲಿಿ 'ಭಾರತದಲಿಿ 

ನಾಯಯಾಾಂಗದ ರಚನ' ಕುರತು ಉಪ್ನಾಯಸ ನೇಡಲಿದ್ಾುರೆ. ಅವ್ರು ಬೆಲ್ಗೆರೇಡ್ನಲಿಿ ಗುರುದೇವ್ ರವಿೇಾಂದರನಾರ್ ಟ್ಾಯಗೆ್ೇರ್ 

ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಮ್ಯನುನ ಔಪ್ಚಾರಕವಾಗಿ ಅನಾವ್ರರ್ಗೆ್ಳಿಸಲಿದ್ಾುರೆ. ಇದರ ಜೆ್ತೆಯಲಿಿ, ಅವ್ರು ಭಾರತಿೇಯ ಸಮುದ್ಾಯದ 



ಸದಸಯರು ಮತುು ಭಾರತದ ಸೆನೇಹಿತರೆ್ಾಂದ್ಧಗೆ ಸಾಂವಾದ ನಡೆಸುತ್ಾುರೆ ಮತುು ಹಳೆಯ ಸರ್ಬಿಯಾದ ಸ್ಾಹಿತಿಯಕ, ಸ್ಾಾಂಸಕೃತಿಕ ಮತುು 

ವಬಜ್ಞಾನಕ ಸಮಾಜ್ವಾದ ಮಾಟಿಕಾ ಸೃಪಾಸಕಗೆ ಭೇಟಿ ನೇಡುತ್ಾುರೆ ಮತುು ಭಾರತದ ಸಾಂಸೆಾಗಳೆ್ಾಂದ್ಧಗೆ ಹಚಿುನ ಸಹಕಾರಕಾಕಗಿ 

ಮಾಗಿಗಳನುನ ಚಚಿಿಸುತ್ಾುರೆ. 

 

7. ರಾಜ್ಯಸಚಿವ್ರುಭೇಟಿಯು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಾಂಬಾಂಧ್ವ್ನುನ ಮತುಷುಟ ಬಲಪ್ಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತುದ. 

 

ನವ್ ದಹಲಿ 

ಅಕ್ಟೇಬರ್ 09, 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. 

 


