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సెర్బియా విదేశీ వ్యవ్హార్ాల మంత్రి గౌరవ్నీయ శీీ నికోలా సెలకోవిక్ 
భారత్ పరయటన 

సెపెటెంబర్ 21, 2021 

 

1. సెర్బియా విదేశీ వ్యవ్హార్ాల మెంత్రి గౌరవ్నీయ శీ ీనికోలా సెలకోవిక్, సెర్బియా అధ్యక్షుని ప్తి్ేయక 
ప్తి్రనిధిగా 2021 సెపెటెంబర్ 19-20 తే్దీలలో  భారత లల అధికార్బక ప్రయటన జర్బపారు. 
 
2. ఈ ప్రయటన సెందరభెంగా ఆయన గౌరవ్నీయ భారత ర్ాష్టట రప్త్రని కలుసుకున్నారు అలాగే విదేశీ 
వ్యవ్హార్ాల మెంత్రి డన. ఎస్. జ ైశెంకర్, అదేవిధ్ెంగా విదేశీ వ్యవ్హార్ాల సహాయ మెంత్రి శీమీత్ర మీన్నక్షి లేఖిత్ో 
చరచలు జర్బపారు. 
 
3. అలీన్ోదయమెం (న్నమ్) సహ వ్యవ్స్ాా ప్కులుగా భారత మర్బయు సెర్బియా, స్ాెంప్ిదనయకెంగా సనిాహిత 
మర్బయు సనాహప్ూరవక సెంబెంధనలను కలిగబ ఉన్నాయి అలాగే ఇవి ప్రసపర పాిధననయెం కలిగబన ద్ైవపాక్షిక 
మర్బయు అెంతర్ాా తీయ అెంశాలపెై సనిాహిత సహకారెం దనవర్ా గుర్బతెంచబడనా యి. మొటటమొదటి న్నమ్ 
సదసుుకు 60వ్ వార్బికోతువానికి గురుత గా, 2021 అకోట బర్ 11-12 త్ేదీలలో  బెల గేడీ లల స్ాారక కారయకీమానిా 
నిరవహిెంచే విష్టయెంలల సఫలీకృతెం అయినెందుకు భారతీయ ప్క్షెం సెర్బియాను అభినెందిెంచెంది. 
 
4. ర్ాబో యిే కొదిి  నె్లలలో  తదుప్ర్బ విడత విదేశాెంగ కార్ాయలయ సెంప్దిిెంప్ులు అలాగే ఆర్బాక సహకారెంపెై 
జాయిెంట్ కమిష్టన్ సమావేశానిా నిరవహిెంచడెంత్ో సహా ద్ైవపాక్షిక సెంబెంధనలను మర్బెంత సుసథారెం 
చేసుకోవ్డెం అలాగే విసత ృతెం చేసుకోవ్డెంపెై ఇరు ప్క్షాలు తమ అభిపాియాలను సమగెీంగా 
ఇచచప్ుచుచకున్నాయి. ఇరు దేశాల మధ్య ఉనాత స్ాా యి ప్రయటనలు కొనస్ాగుత ెండటెం ప్టో కూడన వారు 
సెంతృపథతని వ్యకతెం చేశారు అలాగే వ్యవ్స్ాయెం, ఫుడ పాిసెసథెంగ్, రస్ాయన్నలు, ఔష్టధనలు, ఎలకాటా నిక్ు, ఐటీ & 
ఐటీఈఎస్, భార్ీ ఇెంజినీర్బెంగ్, యెంత్నిలు & ప్ర్బకర్ాలు, మౌలిక సదుపాయాలు ఇెంకా కన్ సట రక్షన్ తదితర 
రెంగాలలో  సహకార్ానిా పెెంప ెందిెంచుకోవ్డననికి గల అవ్కాశాలను చర్బచెంచనరు. 
 



5. ఇరు దేశాల జాతీయ సెంసాల దనవర్ా జార్ీ చేయబడిన కోవిడ వాయకిున్ సర్బటఫథక టో గుర్బతెంప్ు విష్టయెంలల 
ప్రసపర ఒప్పెందెం ఖర్ారు కావ్డననిా ఇరు ప్క్షాలు స్ావగత్రెంచనయి. ఇది ప్జిల మధ్య సెంబెంధనలను అలాగే 
వాయపార మర్బయు వాణిజయ అవ్సర్ాల కోసెం ప్యిాణనలను పర ి తుహిెంచడెంలల త్ోడపడుత ెంది. 
 
6. దౌతయ మిష్టన్ లు అలాగే దౌతయప్రమ ైన పర స్ట లకు సెంబెంధిెంచన సభ్ుయలపెై ఆధనరప్డిన వార్బ కోసెం 
ప్యిోజనకరమ ైన ఉపాధి కలపన విష్టయెంలల ఈ ప్రయటన సెందరభెంగా ఒప్పెందెం కుదిర్బెంది. 
 
7. ప్రసపర ప్యిోజనెం కలిగబన పాిెంతీయ మర్బయు ప్పి్ెంచ అెంశాలపెై ఇరువ్ురు మెంత ిలు తమ 
అభిపాియాలను ప్ెంచుకున్నారు. న్నయయ పాలన ఇెంకా స్ారవభౌమత్నవనిా గౌరవిెంచడెం, అలాగే పాిదేశిక 
సమగతీ అన్ేవి అెందరూ తప్పనిసర్బగా పాటిెంచనలిున అెంతర్ాా తీయ సెంబెంధనలకు సెంబెంధిెంచన మూల 
సూత్నిలని వారు అెంగీకర్బెంచనరు. 
 
నయయఢిలీ్ల 
సెపెటంబర్ 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. 


