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ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೆರ್ಬಿಯಾದ ವಿದೇಶಾಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ಸಚಿವ್ರಾದ ಹೆಚ್. ಇ. ಶ್ರೇ ನಿಕ್ಕ ೇಲಾ ಸೆಲಕ್ಕ ೇವಿಕ್ ಅವ್ರ ಭೇಟಿ
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ಸೆರ್ಬಿಯಾದ ವಿದೇಶಾಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ಸಚಿವ್ರಾದ ಎಚ್. ಇ ಶ್ರೇ ನಿಕ್ಕ ೇಲಾ ಸೆಲಕ್ಕ ೇವಿಕ್, ಸೆರ್ಬಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿಶೇಷ
ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ದಿನಾಾಂಕ 19-20 ಸೆಪ್ಟಾಂಬರ್ 2021 ರಾಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿ ನಿೇಡಿದರು.
2. ಅವ್ರ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಭಾರತದ ಗೌರವಾನಿಿತ ಉಪರಾಷರಪತಿಯವ್ರನ್ುು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು ಮತುು
ವಿದೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವ್ರಾದ ಡಾ.ಎಸ್. ಜೈಶಾಂಕರ್ ಮತುು ವಿದೇಶಾಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವೆಯಾದ ಶ್ರೇಮತಿ ಮೇನಾಕಾಶ್
ಲೇಖಿ, ಅವ್ರ ಾಂದಿಗೆ ಚಚಿಿಸಿದರು.
3. ಭಾರತ ಮತುು ಸರ್ಬಿಯಾ, ಅಲ್ಲಪು ಚಳುವ್ಳಿಯ ಸಹ-ಸಾಂಸ್ಾಾಪಕರಾಗಿ, ಪರಸಪರ ಮಹತಿದ ದಿಿಪಕ್ಷೇಯ ಮತುು
ಅಾಂತರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲ ನಿಕಟ ಸಹಕಾರದಿಾಂದ ಗುರುತಿಸಲಪಟಟ ನಿಕಟ ಮತುು ಸೆುೇಹಪರ ಸಾಂಬಾಂಧ್ಗಳನ್ುು
ಸ್ಾಾಂಪರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಆನ್ಾಂದಿಸಿವೆ. ಮೊದಲ ಅಲ್ಲಪು ಚಳುವ್ಳಿಯ ಶೃಾಂಗಸಭಯ 60 ನೇ ವಾಷ್ಟ್ಿಕ್ಕ ೇತಸವ್ದ ಅಾಂಗವಾಗಿ
ಬೆಲಗೆರೇಡನ್ಲ್ಲಿ 11-12 ಅಕ್ಕ ಟೇಬರ್ 2021 ರಾಂದು ಸಮರಣೇಯ ಕಾಯಿಕರಮವ್ನ್ುು ಆಯೇಜಿಸುವ್ಲ್ಲಿ ಸೆರ್ಬಿಯಾ
ಯಶಸಿಿಯಾಗಲ್ಲ ಎಾಂದು ಭಾರತದ ಕಡೆಯವ್ರು ಹಾರೈಸಿದರು.
4. ಮುಾಂದಿನ್ ಕ್ಕಲವ್ು ತಿಾಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶ್ ಕಚೇರಿ ಸಮಾಲ ೇಚನಗಳು ಮತುು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರದ ಜ್ಾಂಟಿ ಆಯೇಗದ
ಮುಾಂದಿನ್ ಸುತುುಗಳನ್ುು ಒಳಗೆ ಾಂಡಾಂತೆ ದಿಿಪಕ್ಷೇಯ ಸಾಂಬಾಂಧ್ಗಳನ್ುು ಮತುಷುಟ ಬಲಪಡಿಸುವ್ ಮತುು ಗಾಢವಾಗಿಸುವ್ ಬಗೆೆ
ಎರಡ ಕಡೆಯವ್ರು ಸಮಗರವಾದ ಅಭಿಪ್ಾರಯ ವಿನಿಮಯವ್ನ್ುು ಹೆ ಾಂದಿದದರು. ಅವ್ರು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನ್ಡುವಿನ್
ಉನ್ುತ ಮಟಟದ ವಿನಿಮಯವ್ನ್ುು ಮುಾಂದುವ್ರಿಸುವ್ಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತುಯನ್ುು ವ್ಯಕುಪಡಿಸಿದರು ಮತುು ಕೃಷ್ಟ್, ಆಹಾರ ಸಾಂಸೆರಣೆ,
ರಾಸ್ಾಯನಿಕಗಳು, ಔಷಧ್ಗಳು, ಎಲಕಾರನಿಕ್ಸ, ಐಟಿ ಮತುು ಐಟಿಇಎಸ್, ಭಾರಿೇ ಎಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್,
ಯಾಂತೆ ರೇಪಕರಣಗಳು & ಸಲಕರಣೆಗಳು, ಮ ಲಸ್ೌಕಯಿ ಮತುು ನಿಮಾಿಣದಾಂತಹ ಕ್ಷೇತರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಯೇಗವ್ನ್ುು
ಹೆಚಿಿಸುವ್ ಅವ್ಕಾಶಗಳ ಬಗೆೆ ಚಚಿಿಸಿದರು.
5. ಪರಸಪರರ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿೇಡಿದ ಕ್ಕ ೇವಿಡ ಲಸಿಕ್ಕ ಪರಮಾಣಪತರಗಳನ್ುು ಗುರುತಿಸುವ್ ಮ ಲಕ ಪರಸಪರ
ಹೆ ಾಂದಾಣಕ್ಕಯ ಅಾಂತಿಮಗೆ ಳಿಸುವ್ುದನ್ುು ಎರಡ ಕಡೆಯವ್ರು ಸ್ಾಿಗತಿಸಿದರು. ಇದು ಜ್ನ್ರಿಾಂದ ಜ್ನ್ರ ಸಾಂಪಕಿ ಮತುು
ವ್ಯವ್ಹಾರ ಮತುು ವಾಯಪ್ಾರ ಉದದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಯಾಣವ್ನ್ುು ಉತೆುೇಜಿಸುತುದ.
6. ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ತಾಾಂತಿರಕ ಕಾಯಿಗಳು ಮತುು ಕಾನ್ುಸಲರ್ ಹುದದಗಳ ಸದಸಯರ ಅವ್ಲಾಂರ್ಬತರಿಗೆ
ಲಾಭದಾಯಕ ಉದ ಯೇಗದ ಒಪಪಾಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು.

7. ಇಬಬರು ಸಚಿವ್ರು ಪರಸಪರ ಆಸಕ್ತುಯ ಪ್ಾರದೇಶ್ಕ ಮತುು ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸೆಯಗಳ ಬಗೆೆ ಅಭಿಪ್ಾರಯಗಳನ್ುು
ಹಾಂಚಿಕ್ಕ ಾಂಡರು. ಕಾನ್ ನಿನ್ ನಿಯಮ ಮತುು ಸ್ಾವ್ಿಭೌಮತಿವ್ನ್ುು ಗೌರವಿಸುವ್ುದು ಮತುು ಪ್ಾರದೇಶ್ಕ ಸಮಗರತೆಯು
ಅಾಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಾಂಬಾಂಧ್ಗಳ ಮ ಲಭ ತ ತತಿಗಳಾಗಿದುದ ಅದನ್ುು ಎಲಿರ ಪ್ಾಲ್ಲಸಬೆೇಕು ಎಾಂದು ಅವ್ರು
ಒಪ್ತಪಕ್ಕ ಾಂಡರು.
ನ್ವ್ ದಹಲ್ಲ
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