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విదేశీ వ్యవ్హారాల సహాయ మంత్రి గౌరవ్నీయ శీీమత్ర మీనాక్షి లేఖి
సెరబియా పరయటన (అక్టోబర్ 10-13, 2021)
అక్టోబర్ 14, 2021
1. అలీనోద్యమం (నామ్) 60వ వార్షిక్టత్సవాన్ని పురస్కర్షంచుకున్న బెలగ్రడ
ే లో 2021 అక్టోబర్ 11-12 మధ్య
జర్షగ్షన అత్యయనిత్ స్ాాయి స్మావేశంలో, పరధాన మంత్రర పరత్యయక ద్ూత్గ్ా విదయశీ వయవహార్ాలు మర్షయు
స్ాంస్కృత్రక శాఖ స్హాయ మంత్రర (ఎంఓఎస్) గ్ౌరవనీయ శీేమత్ర మీనాక్షి లేఖి భారత్ బృందాన్నక్ి స్ారథ్యం
వహంచారు.
2. స్ద్స్ుస ప్లీ నర్ీ సెషనలో పరస్ంగ్షంచిన స్ంద్రభంగ్ా అంత్ర్ాాతీయ పర్షణామాలను నామ్ స్భ్యదయశాలు
స్ంద్ర్భభచిత్ంగ్ా వయవహర్షస్ూ ూ, అంత్ర్ాాతీయంగ్ా పరభావిత్ం చయయడాన్ని క్ొనస్ాగ్షంచాలన్న ఎంఓఎస్
ప్ిలుపున్నచాారు. వాత్ావరణ మారుు, ఉగ్ేవాద్ం, క్టవిడ19 మహమాార్షన్న ఎద్ుర్కకనడం వంటి క్ీలకమైన
స్మక్ాలీన అంశాలప్ెై ఎనఏఎం ద్ృష్ిో ప్ెటో ాల్ససన అవస్రం ఉంద్న్న ఆమ స్ుషో ం చయశారు. పరపంచ ఆర్భగ్య
అవస్ర్ాలను తీరాడంలో త్న న్నబద్ధ త్కు న్నద్రశనంగ్ా 93 దయశాలకు భారత్ 7 క్టటీ ప్ెైగ్ా టీక్ా డో సేజీలను
స్రఫర్ా చయసిన విషయాన్ని ఈ స్ంద్రభంగ్ా ఆమ పరత్యయకంగ్ా పరస్ూ ావించారు.
3. అత్యయనిత్ స్ాాయి నామ్ స్మావేశం స్ంద్రభంగ్ా ఉగ్ాండా విదయశాంగ్ మంత్రర జనరల జెజర ఒడోంగ్భత్ో
ఎంఓఎస్ ద్ైైపాక్షిక చరాలు జర్షపారు. 2023 నుండి ఉగ్ాండా స్ారథ్యంలో నామ్ను మర్షంత్ పటిషోం
చయసేంద్ుకు, పునరుత్యూ జం క్టస్ం తీస్ుక్టద్గ్షన చరయల గ్ుర్షంచి చర్షాంచారు.
4. ఈ పరయటన స్ంద్రభంగ్ా సెర్షియా అధ్యక్షుడు గ్ౌరవనీయ శీే అలెగ్ాాండర్ వయయసెక్, సెర్షియా పరధాన్న
గ్ౌరవనీయ ఆనా బిర్ాిబిక్ను ఎంఓఎస్ మర్ాయద్పయరైకంగ్ా కల్సశారు. ఉప పరధాన్న మర్షయు వయవస్ాయ,
అటవీ, జల న్నరైహణ శాఖ మంత్రర గ్ౌరవనీయ శీే బారన్నస్ాీవ్ నెడిమోవిక్, ఉప పరధాన్న మర్షయు రక్షణ శాఖ
మంత్రర గ్ౌరవనీయ శీే నెబో స్ా సెోఫానోవిక్, ఉప పరధాన్న మర్షయు స్ాంస్కత్రక మర్షయు స్మాచార శాఖ మంత్రర
గ్ౌరవనీయ Ms. మజా గ్భజకకవిక్, వాణిజయం, పర్ాయటకం మర్షయు టెల్సకమయయన్నక్రషనస శాఖ మంత్రర

గ్ౌరవనీయ Ms. టాటాానా మాటిక్, విదయశీ వయవహార్ాల శాఖ మంత్రర గ్ౌరవనీయ శీే న్నక్టలా సెలాక్టవిక్లత్ో
ఆమ విడివిడిగ్ా స్మావేశమయాయరు. ఇరు దయశాల ద్ైైపాక్షిక స్ంబంధాలకు స్ంబంధంచిన వివిధ్ అంశాలప్ెై
చర్షాంచారు. ఈ స్ంబంధాలను మర్షంత్ పటిషోంచయస్ుక్టవాలని ఆక్ాంక్షను చరాల స్ంద్రభంగ్ా ఇరు పక్షాలు
వయకూ ం చయశాయి. పరయటన స్ంద్రభంగ్ా భారత్, సెర్షియా మధ్య స్ాంస్కృత్రక మార్షుడి పర ర గ్ాేమ్ప్ెై స్ంత్క్ాలు
చయశాయి.
5. సెర్షియాకు చ్ందన యోగ్ా అధాయపకులు, అభాయస్కులత్ో పాటు యోగ్ా మాస్ో ర్ క్ాీస్లో ఎంఓఎస్త్ో కల్ససి
సెర్షియా పరథ్మ పౌరుర్ాలు గ్ౌరవనీయ Ms. త్మార్ా వయయసెక్ కూడా పాలగొనాిరు.
6. బెలగ్రడ
ే విశైవిదాయలయంలో నాయయశాస్ూ ర అధాయపకులు, విదాయరుాలను ఉదయేశంచి ఎంఓఎస్ పరస్ంగ్షంచారు.
లంచ్ స్మావేశం స్ంద్రభంగ్ా ఎంప్ిక చయసిన ఇండాలజిస్ుోలు, ఇండో ఫెైలస బృంద్ంత్ో కూడా ఆమ ఇష్ాోగ్భష్ిోగ్ా
చర్షాంచారు.
7. చార్షత్క
ర స్ాంస్కృత్రక స్ంస్ా మాటిక్ా స్ర్షస్ాకను ఎంఓఎస్ స్ంద్ర్షశంచారు. పారచీన భారతీయ గ్ేంథాలకు
సెర్షియన అనువాదాలు, ఈ స్ంద్రభంగ్ా ఆమకు బహూకర్షంచబడాాయి.
8. మహాత్ాా గ్ాంధీ మర్షయు గ్ురుదయవ్ రవీంద్రనాథ్ టాగ్భర్ స్ాృత్రగ్ా ఏర్ాుటు చయసిన స్ూ
ా పాలకు ఎంఓఎస్
న్నవాళులు అర్షుంచారు.
9. భారత్, సెర్షియా మధ్య సేిహపయరైక స్ంబంధాలను మర్షంత్ ముంద్ుకు తీస్ుక్ెళీ ్ంద్ుకు ఈ పరయటన
దో హద్పడింద. ర్ెండు దయశాల మధ్య భాగ్స్ాైమాయన్ని మర్షన్ని రంగ్ాలకు విస్ూ ర్షంచుక్టవాలన్న ఇరు పక్షాలు
తీర్ాాన్నంచుకునాియి.
నయయఢిల్లీ
అక్టోబర్ 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.

