
Official Visit of Minister of State for External Affairs Smt. 

MeenakashiLekhi to Serbia (October 10-13, 2021) 
October 09, 2021 

 

విదేశీ వ్యవ్హారాల సహాయ మంత్రి శీీమత్ర మీనాక్షి లేఖి సెరబియా 
అధికారబక పర్యటన (అకటో బర్ 10-13, 2021) 
అక్టో బర్ 09, 2021 

 

1. విదేశీ వ్యవ్హారాల సహాయ మంత్రి (ఎంఓఎస్) శీీమత్ర మీనాక్షి లేఖి (ఎంఎల్), 2021 అక్టో బర్ 10-13 
తేదీలలో  సెరబియాలలని బెల్ గ్రడీ లల పర్యట ంచనునాార్ు. అలీనోద్యమం (నామ్) 60వ్ వారబిక్టత్సవానిక్ి గుర్ుు గ్ా 
నిర్వహ ంచనునా ఉనాత్ స్ాా యి స్ాార్క సమావేశంలల పధిాన మంత్రి పతిేయక ద్ూత్గ్ా పాలగొ నేంద్ుకు ఆమె 
ఈ పర్యటన జర్ుపుత్ునాార్ు. 
 
2. నామ్ 60వ్ వారబిక్టత్సవ్ స్ాార్క సమావేశానిక్ి సెరబియా అధ్యక్షుడు గ్ౌర్వ్నీయ అలెగ్ాజ ండర్ వ్యయసెక్ 
అలాగ్ర అజర్ బెైజాన్ అధ్యక్షుడు గ్ౌర్వ్నీయ అలియిేవ్ ఉమాడిగ్ా సహ స్ార్థ్యం వ్హ సుు నాార్ు. 
 
3. 1961లల బెల్ గ్రడీ లల నిర్వహ ంచబడిన నామ్ సద్సుసకు సంబంధ ంచి 60వ్ వారబిక్టత్సవ్ం అనేద  పర్సపర్ 
గ్ౌర్వ్ం, సంఘీభావ్ం అలాగ్ర సహక్ారానిక్ి సంబంధ ంచి వ్యవ్స్ాా పక సూతాిల దావరా మారొ్నిరరేశం చేయబడిన 
ఒక ఉద్యమం, సంక్ిోషో్మైెన పపించ సవాళో్కు మరబంత్ సమరా్వ్ంత్ంగ్ా ఎలా పతి్రసపంద సుు ంద్నే దానిక్ి 
నిద్ర్శనంగ్ా నిలుసూు  ఒక అవ్క్ాశానిా అంద ంచనుంద . వ్యవ్స్ాా పక సభ్య దేశమైెన భార్త్, అభివ్ృద ి  
చ ంద్ుత్ునా దేశాల సమసయలను వినిప ంచేంద్ుకు ఒక పధిానమైెన వేద కగ్ా నిలుసుు నా నామ్ ను మరబంత్ 
బలలపేత్ం చేసే ద శగ్ా కృష  చేసుు ంద . 
 
4. నామ్ 60వ్ వారబిక్టత్సవ్ స్ాార్క సమావేశం సంద్ర్భంగ్ా, ఎంఓఎస్ (ఎంఎల్) పిత్రనిధ  బృందాలకు చ ంద న 
మహ ళా అధ పత్ులు అలాగ్ర విదేశీ వ్యవ్హారాల మంత్ుిల సమావేశానిక్ి కూడా హాజర్యిేయ అవ్క్ాశం ఉంద . 
బెల్ గ్రడీ లలని ఐకయరాజయసమిత్ర (యూఎన్) హౌస్ లల 76వ్ ఐకయరాజయసమిత్ర జనర్ల్ అసెంబో్ల (యూఎన్ జీఏ) 
పెిస డ ంట్ ఈ సమావేశానిక్ి ఆత్రథ్యం ఇవ్వనునాార్ు. 
 
5. ఈ పర్యటన సంద్ర్భంగ్ా ఎంఓఎస్ (ఎంఎల్), సెరబియా డిపయయటీ పధిాని మరబయు వ్యవ్స్ాయ, అటీ 
ఇంక్ా జల నిర్వహణ శాఖ మంత్రి గ్ౌర్వ్నీయ శీీ బాినిస్ాో వ్ నెడిమోవిక్; డిపయయటీ పిధాని మరబయు ర్క్షణ 



మంత్ర ిగ్ౌర్వ్నీయ డా. నెబో స్ా సెోఫానోవిక్; డిపయయటీ పధిాని మరబయు స్ాంసకృత్రక ఇంక్ా సమాచార్ శాఖ 
మంత్రి గ్ౌర్వ్నీయ Ms. మజా గ్ోజకకవిక్; అలాగ్ర వాణిజయ, పరాయటక మరబయు టెలీకమూయనిక్రష్న్స శాఖ 
మంత్రి గ్ౌర్వ్నీయ Ms. టాటాజ నా మాట క్ లతో ద ైవపాక్షిక చర్చలు కూడా జర్ుపుతార్ు. 
 
6. భార్త్ మరబయు సెరబియా చారబత్కింగ్ా సనిాహ త్ ఇంక్ా సేాహపయర్వక సంబంధాలను కలిగ్బ ఉనాాయి. 
సంసకృత్ర మరబయు కళ్లకు సంబంధ ంచిన ర్ంగ్ాలలో  సహక్ారానిా మరబంత్ బలలపేత్ం చేసుక్టవ్డానిక్ి ఈ 
పర్యటన సంద్ర్భంగ్ా ఒక ద ైవపాక్షిక స్ాంసకృత్రక మారబపడి పర ి గ్ాీమ్ (సీఈపీ) క్టసం ఒపపందానిా కూడా 
కుద్ుర్ుచక్టనునాార్ు. బెల్ గ్రీడ యూనివ్రబసటీలలని నాయయ శాసు ర ఫాయకలోీలల ‘భార్త్ లల నాయయ వ్యవ్సా 
సవర్ూపం’ అనే అంశంపెై ఎంఓఎస్ (ఎంఎల్) ఉపనాయసం ఇవ్వనునాార్ు. బెల్ గ్రడీ లల గుర్ుదేవ్ ర్ీంద్నిాథ్ 
ఠాగూర్ విగహీానిా ఆమె అధ క్ారబకంగ్ా ఆవిష్కరబంచనునాార్ు. దీంతోపాటు, భార్తీయ కమూయనిటీక్ి చ ంద న 
సభ్ుయలు అలాగ్ర భార్త్ కు సంబంధ ంచిన మిత్ుిలతో ఆమె సంభాష స్ాు ర్ు. సెరబియాలలని పురాత్న స్ాహ త్య, 
స్ాంసకృత్రక మరబయు సెైంట ఫ క్ సొ్ సెైటీ అయిన మాట క్ా సపస్ాకను కూడా ఆమె సంద్రబశస్ాు ర్ు, అలాగ్ర 
భార్త్ లలని సంసాలతో మరబంత్ సహక్ారానిక్ి గల మారాొ లను చరబచస్ాు ర్ు. 
 
7. ఎంఓఎస్ పర్యటన ఇర్ు దేశాల మధ్య సంబంధాలు మరబంత్ బలలపేత్ం అయిేయంద్ుకు దోహద్ం 
చేయనుంద . 
 
నయయఢిలీ్ల 
అకటో బర్ 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. 


