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வெளிெிகார இராஜங்க மந்திாி ஸ்ரீமதி மீனாக்ஷி லேகி வெர்பியா ெிஜயம்
(10-13,அக்ல ாபர்,2021)
வெளிெிகார இராஜங்க மற்றும் கோச்ொர மந்திாி (MoS) ஸ்ரீமதி மீனாக்ஷி லேகி வபல்கிலரடில்
11-12, 2021 அன்று நட வபற்ற அணிலெரா நாடுகளின் 60 ெது ஆண்டு நிடறடெக் குறிக்கும்
உயர்மட்

நினவுக்கூட் தில்

பிரதமாின்

ெிறப்பு

தூதுெராக

இந்தியத்

தூதுக்குழுடெ

ெழிந த்தியது.
2.மாநாட்டின் முழுடமயான அமர்ெில் தனது உடரயில், உேகளாெிய ெிடளவுகளில் NAM
இன்

வதா ர்ச்ெியான

வபாருத்தத்டதயும்

வெல்ொக்டகயும்

உறுதிபடுத்த

NAM

உறுப்பினர்களுக்கு MoS அடழப்பு ெிடுத்தார். காேநிடே மாற்றம், பயங்கரொதம் மற்றும்
லகாெிட்19 வதாற்றுலநாடயக் டகயாள்ெது லபான்ற முக்கிய ெமகாே பிரச்ெடனகளில் NAM
கெடே வெலுத்த லெண்டியதின் அெெியத்டத அெர் ெலியுறுத்தினார். இது ெம்பந்தமாக
வதற்கின் லதடெகடளப் பூர்த்தி வெய்ெதற்கான அதன் வதா ர்ச்ெியான அர்பணிப்பின்
வெளிப்பா ாக, 93 நாடுகளுக்கு 70 மில்லியனுக்கும் அதிகமான தடுப்பூெிகடள ெழங்குெதன்
மூேம் இந்தியாெின் பங்களிப்டப MoS எடுத்துக்காட்டியது.
3. உயர்மட்

NAM கூட் த்தின் பக்கத்தில், உகாண் ாெின் வெளியுறவு மந்திாி வஜனரல்

லஜலஜ ஓல ாங்லகாவு ன் MoS இருதரப்பு ெந்திப்டபயும் ந த்தியது, லமலும் 2023 முதல்
உகாண் ாெின் தடேடமயின் கீழ் NAM ஐ லமலும் ெலுப்படுத்த மற்றும் புத்துயிர்
வபறுெதற்கான ெழிகடளப் பற்றி ெிொதித்தது.
4.அெரது ெருடகயின் லபாது,MoS எச்.இ. வெர்பியாெின் தடேெர் அல்க்ஸாண் ர் வுெிக்
மற்றும் எச்.இ அனா பர்னாபிக், வெர்பியாெின் பிரதமர். எச்.இ உ ன் தனிதனி ெந்திப்புகளில்
எங்கள் இருதரப்பு ஈடுபாட்டின் பல்லெறு அம்ெங்கள் பற்றிய ெிாிொன ெிொதங்கடளயும்
அெர் ந த்தினார். திரு. ப்ரானிச்ோவ் வநடிவமாெிச், துடணப் பிரதமரும், ெிெொயம்,
ெனெியல் மற்றும் நீர் லமோண்டம அடமச்ெரும்,எச்.இ திருமதி மாஜா லகாஜ்லகாெிச்,
துடணப் பிரதமரும் கோச்ொரம் மற்றும் தகெல் அடமச்ெருமான எச்.இ. ெர்த்தகம்,சுற்றுோ
மற்றும் வதாடேத்வதா ர்பு அடமச்ெர் திருமதி. தட்ஜனா மாடிக் மற்றும் எச்.இ திரு. நிலகாோ
வெேலகாெிச், வெளியுறவு அடமச்ெர். இந்தக் கேந்துடரயா லின் லபாது, இருதரப்பினரும்
உறடெ

உயர்

நிடேக்கு

உயர்த்துெதற்கான

பகிரப்பட்

ெிருப்பத்டத

மீண்டும்

ெலியுறுத்தினர். இந்த ெிஜயத்தின் லபாது இந்தியா மற்றும் வெர்பியா கோச்ொரப் பாிமாற்றத்
திட் ம் டகவயழுத்தி ப்பட் து.

5. வெர்பியாெின் முதல் வபண்மணி எச்.இ. திருமதி தமரா வுெி MoS லயாகா மாஸ் ர் ெகுப்பில்
வெர்பிய லயாகா ஆெிாியர்கள் மற்றும் பயிற்ெியாளர்களு ன் பங்லகற்றார்.
6. MoS வபல்கிலரட் பல்கடேக்கழக ெட்

பீ த்தில் கற்பிக்கும் ஊழியர்கள் மற்றும்

மாணெர்களி ம் உடரயாற்றினார்.மதிய உணவுக் கூட் த்தின் லபாது லதர்ந்வதடுக்கப்பட்
இந்தாேஜிஸ்டுகள் மற்றும் இந்லதாடபல்ஸ் குழுெினரு ன் அெர் வதா ர்பு வகாண் ார்.
7. MoS ஒரு ெரோற்று கோச்ொர நிறுெனமான Matica Srpska ஐப் பார்டெயிட் ார், அங்கு
அெருக்கு பண்ட ய இந்திய நூல்களின் வெர்பிய வமாழிவபயர்ப்புகள் ெழங்கப்பட் ன.
8. மகாத்மா காந்தி மற்றும் குருலதவ் ரவீந்திரநாத் தாகூர் ஆகிலயாாின் நிடனொக
அடமக்கப்பட்

நினவுச்ெின்னங்களில்

MoS

தனது

மாியாடதடய

வெலுத்தியது.

9. இந்த ெருடக இந்தியா வெர்பியா இட லயயான வநருக்கமான மற்றும் நட்பு உறவுகளுக்கு
லமலும் லெகத்டத அளித்தது.இரு நாடுகளுக்கும் இட லயயான கூட் ாண்டம ெிாிொக்கம்
மற்றும் பல்ெடகப்படுதலுக்கு இரு தரப்பினரும் ஒப்புக்வகாண் னர்.
நியூ வ ல்லி
அக்ல ாபர் 14, 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.

