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ਵਿਦਸ਼ੇ ਰਾਜ ਮਤੰਰੀ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਿਲੱੋਂ ਸਰਬੀਆ ਦਾ ਅਵਿਕਾਵਰਤ ਦਰੌਾ (10-13 
ਅਕਤੂਬਰ, 2021) 

9 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 
 
ਗ ੱਟ ਵਨਰਪੇਖ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ 60ਿੀਂ ਿਰੇਗੰਢ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਿਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮੀਵਟੰਗ ਵਿਚ ਪਰਿਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਿਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 
ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ 10-13 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਬੈਲਗਰੇਡ (ਸਰਬੀਆ) ਦਾ ਅਵਿਕਾਵਰਤ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗ।ੇ   

60ਿੀਂ ਿਰੇਗੰਢ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਿਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੀ ਸਵਹ-ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਿਯੂਸੀਚ ਅਤੇ 
ਗ ਟ ਵਨਰਪੇਖ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਪਰਿਾਨ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਅਲੀਏਿ ਕਰਨਗੇ। 
 
3. ਬੈਲਗਰੇਡ ਵਿਖੇ 1961 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਵਹਲੀ NAM ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 60ਿੀਂ ਿਰੇਗੰਢ ਤੇ ਹ ੋਰਹੀ ਮੀਵਟੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ 
ਵਚੰਤਨ ਕਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਮਲੇਗਾ ਵਕ ਆਪਸੀ ਸਵਤਕਾਰ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਵਹਯੋਗ ‘ਤੇ ਆਿਾਵਰਤ ਇਹ ਮ ਵਹੰਮ ਆਲਮੀ ਚ ਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮ ਕਾਬਲਾ 
ਵਕੰਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ  NAM ਦਾ ਬਾਣੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਿਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲਈ NAM ਨਾਮੀ 
ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਮੰਚ ਨੰੂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਿੱਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।  

 

4. 60ਿੀਂ ਿਰੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ) ਿੱਲੋਂ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਵਹਲਾ ਮ ਖੀਆਂ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਅਤ ੇਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ 
ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਵਿੱਚ ਿੀ ਭਾਗ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹ,ੈ ਵਜਨ੍ਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ 76ਿੀਂ UNGA ਦੇ ਪਰਿਾਨ ਬੈਲਗਰੇਡ ਵਿਖੇ UN ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ 
ਕਰਨਗ।ੇ   

 

5. ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ) ਮਹਾਮਵਹਮ ਉਪ ਪਰਿਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤ ੇਜਲ ਪਰਬੰਿਨ 
ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ਰੀ ਬਰੇਨਸਲਾਿ ਨੇਵਡਮੋਵਿੱਚ, ਉਪ ਪਰਿਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤ ੇਰੱਵਖਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਡਾਕਟਰ ਨੈਬੋਜਸਾ ਸਟੀਫ਼ਾਨੋਵਿਕ,  ਉਪ 
ਪਰਿਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤ ੇਸੱਵਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਮਜਾ ਗੋਜਕੋਵਿੱਚ ਅਤ ੇਿਪਾਰ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤ ੇਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ 
ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਤਾਤਜਾਣਾ ਮੈਵਟਕ ਨਾਲ ਿੀ ਦ ਿੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।  

 

6. ਇਵਤਹਾਵਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰਬੀਆ ਦਰਵਮਆਨ ਵਨੱਘੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਿ ਰਹੇ ਹਨ. ਸੱਵਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਕਲਾਿਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 
ਸਵਹਯੋਗ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦ ਿੱਲੇ ਸਵਭਆਚਰਕ ਿਟਾਂਦਰੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਣਗੇ।  ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ 
(ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ) ਬੈਲਗਰੇਡ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਖੇ 'ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਨਆਂ ਵਿਿਸਥਾ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ' ਵਿਸ਼ ੇ'ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਗੇ। 
ਉਹ ਬੈਲਗਰੇਡ ਵਿਖੇ ਗ ਰੂਦੇਿ ਰਿੀਂਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਬ ੱਤ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਿੀ ਕਰਨਗ।ੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛ ੱਟ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤ ੇਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਿੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗ ੇਅਤ ੇਸਭ ਤੋਂ ਪ ਰਾਣੀ ਸਰਬੀਆਈ ਸਾਵਹਤਕ, ਸੱਵਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਵਗਆਵਨਕ 
ਸਭਾ ਦਾ ਿੀ ਫੇਰਾ ਕਰਨਗ ੇਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਨਾਲ ਿਿੇਰੇ ਸਵਹਯੋਗ ਦੇ ਉਪਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।  

 

7. ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਸਦਕਾ ਦੋਨਾਂ ਮ ਲਕਾਂ ਦਰਵਮਆਨ ਸਬੰਿਾ ਂਨੰੂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲੇਗੀ।  

 
ਨਿੀਂ ਵਦੱਲੀ  
9 ਅਕਤੂਬਰ, 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. 
 

 


