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విదేశీ వ్యవ్హారాల సహాయ మంత్రి శీీమత్ర మీనాక్షి లేఖి సెరబియా
అధికారబక పర్యటన (అకటోబర్ 10-13, 2021)
అక్టోబర్ 09, 2021
1. విదేశీ వ్యవ్హారాల సహాయ మంత్రి (ఎంఓఎస్) శీీమత్ర మీనాక్షి లేఖి (ఎంఎల్), 2021 అక్టోబర్ 10-13
తేదీలో ల సెరబియాలలని బెల్గ్రడ
ీ లల పర్యటంచనునాార్ు. అలీనోద్యమం (నామ్) 60వ్ వారబిక్టత్సవానిక్ి గుర్ుుగ్ా
నిర్వహంచనునా ఉనాత్ స్ాాయి స్ాార్క సమావేశంలల పిధాన మంత్రి పితేయక ద్ూత్గ్ా పాలగొనేంద్ుకు ఆమె
ఈ పర్యటన జర్ుపుత్ునాార్ు.
2. నామ్ 60వ్ వారబిక్టత్సవ్ స్ాార్క సమావేశానిక్ి సెరబియా అధ్యక్షుడు గ్ౌర్వ్నీయ అలెగ్జాండర్ వ్యయసెక్
అలాగ్ర అజర్బెైజాన్ అధ్యక్షుడు గ్ౌర్వ్నీయ అలియిేవ్ ఉమాడిగ్ా సహ స్ార్థ్యం వ్హసుునాార్ు.
3. 1961లల బెల్గ్రడ
ీ లల నిర్వహంచబడిన నామ్ సద్సుసకు సంబంధంచి 60వ్ వారబిక్టత్సవ్ం అనేద పర్సపర్
గ్ౌర్వ్ం, సంఘీభావ్ం అలాగ్ర సహక్ారానిక్ి సంబంధంచి వ్యవ్స్ాాపక సూతాిల దావరా మార్ొ నిరరేశం చేయబడిన
ఒక ఉద్యమం, సంక్ిోష్ోమెైన పిపంచ సవాళ్ో కు మరబంత్ సమర్ావ్ంత్ంగ్ా ఎలా పిత్రసపందసుుంద్నే దానిక్ి
నిద్ర్శనంగ్ా నిలుసూ
ు ఒక అవ్క్ాశానిా అందంచనుంద. వ్యవ్స్ాాపక సభ్య దేశమెైన భార్త్, అభివ్ృది
చంద్ుత్ునా దేశాల సమసయలను వినిపంచేంద్ుకు ఒక పిధానమెైన వేదకగ్ా నిలుసుునా నామ్ను మరబంత్
బలలపేత్ం చేసే దశగ్ా కృష చేసు ుంద.
4. నామ్ 60వ్ వారబిక్టత్సవ్ స్ాార్క సమావేశం సంద్ర్భంగ్ా, ఎంఓఎస్ (ఎంఎల్) పిత్రనిధ బృందాలకు చందన
మహళా అధపత్ులు అలాగ్ర విదేశీ వ్యవ్హారాల మంత్ుిల సమావేశానిక్ి కూడా హాజర్యిేయ అవ్క్ాశం ఉంద.
బెల్గ్రడ
ీ లలని ఐకయరాజయసమిత్ర (యూఎన్) హౌస్లల 76వ్ ఐకయరాజయసమిత్ర జనర్ల్ అసెంబ్లో (యూఎన్జీఏ)
పెిసడంట్ ఈ సమావేశానిక్ి ఆత్రథ్యం ఇవ్వనునాార్ు.
5. ఈ పర్యటన సంద్ర్భంగ్ా ఎంఓఎస్ (ఎంఎల్), సెరబియా డిపయయటీ పిధాని మరబయు వ్యవ్స్ాయ, అటీ
ఇంక్ా జల నిర్వహణ శాఖ మంత్రి గ్ౌర్వ్నీయ శీీ బాినిస్ాోవ్ నెడిమోవిక్; డిపయయటీ పిధాని మరబయు ర్క్షణ

మంత్రి గ్ౌర్వ్నీయ డా. నెబో స్ా సెోఫానోవిక్; డిపయయటీ పిధాని మరబయు స్ాంసకృత్రక ఇంక్ా సమాచార్ శాఖ
మంత్రి గ్ౌర్వ్నీయ Ms. మజా గ్ోజకకవిక్; అలాగ్ర వాణిజయ, పరాయటక మరబయు టెలీకమూయనిక్రష్న్స శాఖ
మంత్రి గ్ౌర్వ్నీయ Ms. టాటాజనా మాటక్లతో దైవపాక్షిక చర్చలు కూడా జర్ుపుతార్ు.
6. భార్త్ మరబయు సెరబియా చారబత్క
ి ంగ్ా సనిాహత్ ఇంక్ా సేాహపయర్వక సంబంధాలను కలిగ్బ ఉనాాయి.
సంసకృత్ర మరబయు కళ్లకు సంబంధంచిన ర్ంగ్ాలలో సహక్ారానిా మరబంత్ బలలపేత్ం చేసుక్టవ్డానిక్ి ఈ
పర్యటన సంద్ర్భంగ్ా ఒక దైవపాక్షిక స్ాంసకృత్రక మారబపడి పర ి గ్ాీమ్ (సీఈపీ) క్టసం ఒపపందానిా కూడా
కుద్ుర్ుచక్టనునాార్ు. బెల్గ్రీడ యూనివ్రబసటీలలని నాయయ శాసు ర ఫాయకలీోలల ‘భార్త్లల నాయయ వ్యవ్సా
సవర్ూపం’ అనే అంశంపెై ఎంఓఎస్ (ఎంఎల్) ఉపనాయసం ఇవ్వనునాార్ు. బెల్గ్రడ
ీ లల గుర్ుదేవ్ ర్ీంద్ినాథ్
ఠాగూర్ విగీహానిా ఆమె అధక్ారబకంగ్ా ఆవిష్కరబంచనునాార్ు. దీంతోపాటు, భార్తీయ కమూయనిటీక్ి చందన
సభ్ుయలు అలాగ్ర భార్త్కు సంబంధంచిన మిత్ుిలతో ఆమె సంభాషస్ాుర్ు. సెరబియాలలని పురాత్న స్ాహత్య,
స్ాంసకృత్రక మరబయు సెైంటఫక్ స్ొ సెైటీ అయిన మాటక్ా సపస్ాకను కూడా ఆమె సంద్రబశస్ాుర్ు, అలాగ్ర
భార్త్లలని సంసా లతో మరబంత్ సహక్ారానిక్ి గల మారాొలను చరబచస్ాుర్ు.
7. ఎంఓఎస్ పర్యటన ఇర్ు దేశాల మధ్య సంబంధాలు మరబంత్ బలలపేత్ం అయిేయంద్ుకు దో హద్ం
చేయనుంద.
నయయఢిల్లీ
అకటోబర్ 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.

