
Official Visit of Minister of State for External Affairs Smt. 

Meenakashi Lekhi to Serbia (October 10-13, 2021) 
October 09, 2021 

________________________________________________________________________________- 

வெளியுறவு மாநில அமமச்சர் ஸ்ரீமதி மீனாக்ஷி லலகி  அலுெல்பூர்ெமாக 

வசர்பிய நாட்டிற்கு ெிஜயம்  ( அக்ல ாபர் 10-13,2021)   

அக்ல ாபர் 09, 2021  

 

வெளியுறவு மற்றும் கலாச்சார இராஜாங்க அமமச்சர் அமமச்சர் ( MoS) 

ஸ்ரீமதி மீனாக்ஷி லலகி (ML)  10-13 அக்ல ாபர் 2021 முதல் வசர்பியாெின் 

வபல்கிலரடுக்கு ெருமக தருகிறார். பிரதமாின் சிறப்பு தூதராக, அணி லசரா 

இயக்கத்தின் 60 ெது ஆண்டு நிமறமெ முன்னிட்டு உயர்மட்  நினவு 

கூட் த்தில் பங்லகற்கிறார்.   

 

2.  60 ெது நிமனவு நாள் நிமனவுக் கூட் ம் கூட் ாக எச்.இ. அவலக்ஸாண் ர் வுசிக், 

வசர்பியா மற்றும் NAM தமலெர்,எச்.இ. அஜர்மபஜான் ஜனாதிபதி அலிலயவ். 

     

3. 1961 இல் வபல்கிலரடில் நம வபற்ற முதல் என்ஏஎம் மாநாட்டின் 60 ெது ஆண்டு நிமறவு, 

பரஸ்பர மாியாமத, ஒற்றுமம மற்றும் ஒத்துமைப்பு ஆகியெற்றின் ஸ்தாபகக் வகாள்மககளால் 

ெைிந த்தப்பட்  இயக்கம் சிக்கலான  உலகளாெிய சொல்களுக்கு எவ்ொறு திறம்ப  

பதிலளிக்க முடியும் என்பமத பிரதிபலிக்கும் ொய்ப்மப ெைங்குகிறது.NAM இன் ஸ்தாபக 

உறுப்பினராக, ெளரும் நாடுகளின் கெமலகமள எழுப்புெதற்கான ஒரு முக்கிய தளமாக, 

NAM ஐ ெலுப்படுத்தும் லநாக்கில் இந்தியா வதா ர்ந்து வசயல்படும். 

  

4.வபல்கிலரடில் உள்ள UN மாளிமகயில் 76 ெது UNGA இன் தமலெரால் ந த்தப்படும் 60 

ெது ஆண்டு NAM நிமனவுக் கூட் த்தின் லபாது, MoS(ML) மகளிர் பிரதிநிதிகள் மற்றும் 

வெளியுறவு அமமச்சர்கள் கூட் த்தில் பங்லகற்க ொய்ப்புள்ளது. 

 

5. ெிஜயத்தின் லபாது MoS(ML) எச்.இ உ ன் இருதரப்பு ெிொதங்கமளயும் ந த்தும். 

திரு.பிரானிஸ்லாவ் வநடிலமாெிச், துமணப் பிரதமர் மற்றும் ெிெசாயம்,ெனெியல் மற்றும் 

நீர்லமலாண்மம அமமச்சர்,எச்.இ  ாக் ர் லநலபாஜியா ஸ்ல லபாவனாெிக், துமணப் 

பிரதமரும் பாதுகாப்பு அமமச்சருமான எச்.இ திருமதி மாஜா லகாஜ்லகாெிச் துமணப் 

பிரதமரும் மற்றும் கலாச்சாரம் மற்றும் தகெல் அமமச்சரும் மற்றும் எச்.இ தட்ஜனா மாடிக், 

ெர்த்தகம் சுற்றுலா மற்றும் வதாமலத்வதா ர்பு அமமச்சர்.  

      

6. இந்தியாவும் வசர்பியாவும் ெரலாற்று ாீதியாக வநருக்கமான மாற்றும் நட்பு உறவுகமள 



அனுபெிக்கின்றன. ெருமகயின் லபாது கலாச்சாரம் மற்றும் கமலத்துமறகளில் 

ஒத்துமைப்மப லமலும் ெலுப்படுத்த இருதரப்பு கலாச்சாரப் பாிமாற்றத் திட் ம் (CEP) 

மகவயழுத்தி ப்படும்.MoS(ML) வபல்கிலரடு பல்கமலக்கைகத்தின் சட்  பீ த்தில் ‘ 

இந்தியாெில் நீதித்துமறயின் அமமப்பு’ என்ற தமலப்பில் வசாற்வபாைிொற்றுகிறார். 

வபல்கிலரடில் குருலதவ் ரவீந்திரநாத் தாகூாின் மார்பளவுப் ப த்மதயும் அெர் திறந்து 

மெப்பார். கூடுதலாக, இந்திய சமூகத்தின் உறுப்பினர்கள் மற்றும் இந்தியாெின் 

நண்பர்களு ன் அெர் வதா ர்பு வகாள்ொர், லமலும் பைமமயான வசர்பிய இலக்கிய, 

கலாச்சார மற்றும் அறிெியல் சமுதாயமான மாடிகா ஸ்ர்ப்ஸ்காமெயும் பார்மெயிடுொர், 

லமலும் இந்தியாெில் உள்ள நிறுெனனங்களு ன் அதிக ஒத்துமைப்புக்கான ெைிகமளப் பற்றி 

ெிொதிப்பார். 

 

7.  MoS  இன் ெருமக இரு நாடுகளுக்கும் இம யிலான உறமெ லமலும் ெலுப்படுத்த 

உதவும்.  

 

நியூ வ ல்லி  

அக்ல ாபர்  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. 

 

 


