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وزیر مملکت برائے امور خارجہ وثقافت (ایم او ایس) میناکشی لیکھی نے  20-22اکتوبر  0202کو
بلغراد میں منعقدہ غیر وابستہ تحریک کی  02ویں سالگرہ کے موقع پر اعلی سطحی یادگاری اجالس
میں وزیر اعظم کی خصوصی ایلچی کی حیثیت سے بھارتی وفد کی قیادت کی۔
0۔ کانفرنس کے مکمل سیشن میں اپنے خطاب میں ،وزیر مملکت نے غیر وابستہ تحریک ممالک کے
ممبروں سے مطالبہ کیا کہ وہ عالمی نتائج پر غیر وابستہ تحریک کی مسلسل مطابقت اور اثر ورسوخ
کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے غیر وابستہ تحریک کے لئے بنیادی عصری مسائل جیسے آب وہوا کی
تبدیلی ،دہشت گردی اور کووڈ  21وبائی مرض سے نمٹنے پر توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔
اس سلسلے میں ،وزیر مملکت نے  19ممالک کو  02ملین سے زیادہ ویکسین کی فراہمی کے ذریعے
ہندوستان کی شراکت کو اجاگر کیا ،جو کہ گلوبل ساؤتھ کی ضروریات کو پورا کرنے کے بھارت بے
مسلسل عزم کا مظہر ہے۔
9۔ غیر وابستہ تحریک کے اعلی سطحی اجالس کے موقع پر ،وزیر مملکت نے یوگنڈا کے وزیر
خارجہ جنرل جیجے اودنگو کے ساتھ دو طرفہ مالقات بھی کی اور  0209سے یوگنڈا کی آئندہ
چیئرمین شپ کے تحت غیر وابستہ تحریک کو مزید مضبوط اور بحال کرنے کے طریقوں پر تبادلہ
خیال کیا۔
4۔ اپنے دورے کے دوران ،وزیر مملکت نے سربیا کے عزت مآب صدر الیگزینڈر ووجچ اور سربیا
کے وزیر اعظم عزت مآب انا برنابیچ سے مالقات کی۔ مزید برآں ،انہوں نے نائب وزیر اعظم اور
وزیر زراعت ،جنگالت اور واٹر مینجمنٹ عزت مآب برینسالو نیڈیمووچ کے عالوہ نائب وزیر اعظم
اور وزیر دفاع عزت مآب نیبوجسا اسٹیفانوک ،اور نائب وزیر اعظم اور وزیر ثقافت واطالعات
محترمہ ماجا گوجکووچ اور وزیر تجارت ،سیاحت اور ٹیلی کمیونیکیشن محترمہ تاتجانا مٹیک اور
وزیر برائے خارجہ عزت مآب نکوال سیلکوویچ کے ساتھ الگ الگ مالقاتوں میں ہماری دو طرفہ
رابطے کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی بات چیت بھی کی۔ اس بات چیت کے دوران ،دونوں فریقین نے
اپنی مشترکہ خواہش کا اعادہ کیا کہ تعلقات کو اعلی سطح تک اپ گریڈ کیا جائے۔ اس دورے کے
دوران ہندوستان اور سربیا کے درمیان ثقافتی تبادلے کے پروگرام پر بھی دستخط کیے گئے۔

5۔ سربیا کی خاتون اول محترمہ تمارا ووجچ نے سربیا کے یوگا کے اساتذہ اور پریکٹیشنرز کے ساتھ
یوگا ماسٹر کالس میں وزیر مملکت کے ساتھ شرکت کی۔
0۔ وزیر مملکت نے بلغراد یونیورسٹی کے قانون کی فیکلٹی میں اساتذہ اور طلباء سے خطاب کیا۔
انہوں نے ظہرانہ میٹنگ کے دوران انڈولوجسٹس اور انڈو فائلز کے منتخب گروپ کے ساتھ بھی بات
چیت کی۔
0۔ وزیر مملکت نے ایک تاریخی ثقافتی ادارہ میٹیکا سرپسکا کا دورہ کیا ،جہاں انہیں قدیم ہندوستانی
تحریروں کے سربیائی ترجمے سے نوازا گیا۔
8۔ وزیر مملکت نے مہاتما گاندھی اور گرو دیو رابندر ناتھ ٹیگور کے اعزاز میں بنائی گئی
یادگارکاری مورتیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔
1۔ اس دورے نے ہندوستان اور سربیا کے درمیان قریبی اور دوستانہ تعلقات کو مزید رفتار فراہم کی۔
دونوں فریقین نے دونوں ممالک کے درمیان شراکت داری کی توسیع اور تنوع پر اتفاق کیا۔
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