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સર્બિયાના વિદેશમંત્રી વનકોલા સેલાકોવિકની ભારત મુલાકાત
સપ્ટેમ્િર 21, 2021
સર્બિયાના વિદેશ મંત્રી મહામવહમ વનકોલા સેલાકોવિચે સર્બિયાના રાષ્ટ્રપવતના વિશેષ દૂત તરીકે 19-20 સપ્ટેમ્િર
2021ના રોજ ભારતની સત્તાિાર મુલાકાત લીધી હતી.
2. આ મુલાકાત દરવમયાન તેમણે ભારતના માનનીય ઉપરાષ્ટ્રપવત સાથે િાતચીત કરી તેમજ અને વિદેશમંત્રી ડો. એસ.
જયશંકર અને વિદેશ રાજ્યમંત્રી શ્રીમતી મીનાક્ષી લેખી સાથે ચચાા કરી હતી.
3. નોન-એલાઈન્ડ મુિમેન્ટના સહ-સ્થાપક તરીકે ભારત અને સર્બિયા પરંપરાગત રીતે પારસ્પરરક મહત્િના વવિપક્ષીય
અને આંતરરાષ્ટ્રીય મુદ્દાઓ પર ગાઢ સહકાર વિારા નજીકના અને મૈત્રીપૂણા સંિંધો ધરાિે છે . ભારતીય પક્ષે પ્રથમ
નામ પરરષદની 60 મી િષાગાંઠ વનવમત્તે 11-12 ઓક્ટોિર 2021ના રોજ િેલગ્રેડમાં સ્મારક કાયાક્રમના આયોજન
િદલ સર્બિયાને સફળતાની શુભેચ્છા પાઠિી હતી.
4. િંને પક્ષોએ વવિપક્ષીય સંિધ
ં ોને િધુ મજિુત અને ગાઢ કરિા અંગેના વ્યાપક આદાનપ્રદાન કયાા હતા, જે માં
આગામી મવહનાઓમાં વિદેશ મંત્રાલયના પરામશાના આગામી રાઉન્ડ અને આર્બથક સહકાર અંગેના સંયુક્ત આયોગનો
સમાિેશ થાય છે . તેઓએ િંને દેશો િચ્ચે ઉચ્ચ સ્તરીય આદાન -પ્રદાન ચાલુ રાખિા પર પણ સંતોષ વ્યક્ત કયો
અને કૃવષ, ફૂડ પ્રોસેસસગ, રસાયણો, ફામાાસ્યુરટકલ્સ, ઇલેક્રોવનક્સ, આઇટી અને આઇટીઇએસ, હેિી એવન્જવનયરરગ,
મશીનરી અને સાધનો, ઇન્રાસ્રક્ચર અને િાંધકામ જે િા ક્ષેત્રોમાં સહયોગ િધારિાની તકો અંગે ચચાા કરી.
5. િંને પક્ષોએ એકિીજાના રાષ્ટ્રીય સત્તાિાળાઓ વિારા જારી કરાયેલા કોવિડ રસી પ્રમાણપત્રોની માન્યતા પર
પારસ્પરરક વ્યિસ્થાને અંવતમ સ્િરૂપ આપિાનું સ્િાગત કયુું હતુ.ં તેનાથી લોકો િચ્ચેના સંપકોને પ્રોત્સાહન મળશે
અને િેપાર હેતુઓ માટે મુસાફરી કરી શકાશે.

6. મુલાકાત દરવમયાન રાજવિારી વમશન અને કોન્સ્યુલર પોસ્્સના સભ્યોના આવશ્રતો માટે લાભદાયી રોજગાર અંગે
કરાર પર હસ્તાક્ષર કરિામાં આવ્યા હતા.

7. િંને મંત્રીઓએ પરસ્પર વહતના પ્રાદેવશક અને િૈવવિક મુદ્દાઓ પર પણ મંતવ્યોનું આદાનપ્રદાન કયુું હતુ.ં તેઓ એ
િાિતે સંમત થયા કે કાયદાનું શાસન અને સાિાભૌમત્િ માટે આદર અને પ્રાદેવશક અખંરડતતા આંતરરાષ્ટ્રીય સંિંધોના
મૂળભૂત વસવધાંતો છે જે નું િધાએ પાલન કરિું જોઈએ.
નિી રદલ્હી
સપ્ટેમ્િર 21, 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.

