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எச்.இ. திரு நிக ோலோ செலக ோவிச் , செர்பியோ சவளியுறவு அமைச்ெோின்  

இந்திய விஜயம் 

செப்டம்பர் 21, 2021   

 

செர்பியோவின் சவளியுறவு அமைச்ெர் திரு நிக ோலோ செலக ோவிச், செர்பியோ ஜனோதிபதியின் 

ெிறப்பு தூதுவரோ  19-20 செப்டம்பர் 2021 கததி ளில் இந்தியோவுக்கு அதி ோரப்பூர்வ வரும  

தந்தோர்.  

2. அவரது வரும யின்கபோது, அவர் ைோண்புைிகு இந்தியோவின் துமை ஜனோதிபதிமய 

அமைத்தோர் ைற்றும் சவளிவி ோர அமைச்ெர் டோக்டர்.எஸ். சஜய்ெங் ர் ைற்றும் திருைதி 

ைீனோக்ஷி கல ி ைோநில சவளியுறவுத் துமற அமைச்ெர்.  

3.அைிகெரோ இயக் த்தின் இமை நிறுவனர் ளோ  இந்தியோவும் செர்பியோவும் பரஸ்பர 

முக் ியத்துவம் வோய்ந்த இருதரப்பு ைற்றும் ெர்வகதெ பிரச்ெிமன ளில் சநருக் ைோன 

ஒத்துமைப்புடன் சநருக் ைோன ைற்றும் நட்பு உறவு மள போரம்போியைோ  அனுபவித்து 

வரு ின்றன.முதல் NAM ைோநோட்டின் 60 வது ஆண்டு நிமறமவ முன்னிட்டு சபல் ிகரடில் 11-

12, அக்கடோபர் 2021 அன்று நிமனகவந்தல் நி ழ்மவ ஏற்போடு செய்வதில் இந்திய தரப்மப  

செர்பியோ சவற்றி சபற வோழ்த்தியது.   

4. அடுத்த ெில ைோதங் ளில் சவளியுறவு அலுவல  ஆகலோெமன ள் ைற்றும் சபருளோதோர 

ஒத்துமைப்புக் ோன கூட்டு  ைிஷமன நடத்துவது உட்பட இருதரப்பு உறவு மள கைலும் 

பலப்படுத்துதல் ைற்றும் ஆைப்படுத்துவது குறித்து இருதரப்பினரும் விோிவோன  ருத்துக் மளப் 

போிைோறிக்ச ோண்டனர். இரு நோடு ளுக் ிமடகயயோன உயர் ைட்டப் போிைோற்றங் மள 

சதோடர்வதில் அவர் ள் திருப்தி சதோிவித்தனர். கைலும் விவெோயம், உைவு பதப்படுத்துதல்,  

இரெோயனங் ள், ைருந்து ள், ைின்னணுவியல், ஐடி & ஐடிஇஎஸ்,  னர  சபோறியியல், 

இயந்திரங் ள் & உப ரைங் ள், உள் ட்டமைப்பு ைற்றும்  ட்டுைோனம் கபோன்ற துமற ளில் 

ஒத்துமைப்மப கைம்படுத்துவதற் ோன வோய்ப்பு ள் குறித்து விவோதித்தனர்.. 

 

5. ஒருவருக்ச ோருவர் கதெிய அதி ோோி ளோல் வைங் ப்பட்ட COVID தடுப்பூெி ெோன்றிதழ் மள 

அங் ீ ோிப்பதில் பரஸ்பர ஏற்போட்மட இறுதி செய்வமத இரு தரப்பினரும் வரகவற்றனர். இது 

ைக் ளிடைிருந்து ைக் ளுக்கு சதோடர்பு மள ஊக்குவிக்கும் ைற்றும் வைி  ைற்றும் வர்த்த  

கநோக் ங் ளுக் ோ  பயைிக்கும்.  . 

 



6. இரோஜதந்திர  பைி ள் ைற்றும் தூதர  பதவி ளின் உறுப்பினர் ளச் ெோர்ந்தவர் ளுக்கு 

கவமலவோய்ப்பு சபறுவதற் ோன ஒப்பந்தம் இந்த விஜயத்தின் கபோது ம சயழுத்திடபட்டது.  

 

7. இரு அமைச்ெர் ளும் பரஸ்பர நலன் ெோர்ந்த பிரோந்திய ைற்றும் உல ளோவிய பிரச்ெிமன ள் 

குறித்த  ருத்துக் மளப் ப ிர்ந்து ச ோண்டனர்.ெட்டத்தின் ஆட்ெி ைற்றும் 

இமறயோண்மைக் ோன ைோியோமத ைற்றும் பிரோந்திய ஒருமைப்போடு ெர்வகதெ உறவு ளின் 

அடிப்பமட ச ோள்ம  ள் என்பமத அமனவரும்  வனிக்  கவண்டும் என்பமத அவர் ள் 

ஒப்புக்ச ோண்டனர்.   

நியூ சடல்லி  

செப்டம்பர்  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. 


