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 01 -01) دورہ سرکاری سربیا کا کا لیکھی میناکشی خارجہ امور برائے مملکت وزیر

 (0100 اکتوبر،

 0202 ،اکتوبر 09

 

 خصوصی کے اعظم وزیر، (ایل ایم) لیکھی میناکشی محترمہ وثقافت خارجہ امور برائے مملکت وزیر

 یادگاری سطحی اعلی   پر موقع کے سالگرہ ویں 02 کی تحریک وابستہ غیر سے حیثیت کی ایلچی

 ۔گی کریں دورہ کا سربیا بلغراد تک 0202 اکتوبر 21-22 کرنے کے لئے شرکت میں اجالس

 صدر کے سربیاپر  طور مشترکہکی صدارت  اجالسکے  سالگرہ ویں 02 کی تحریک وابستہ غیر۔ 0

کے صدر  تحریک وابستہ غیر عزت مآب علییف صدر کے آذربائیجاناور الیگزینڈر ووجچ عزت مآب 

 کی حیثیت سے صدارت کریں گے۔

 میں بلغراد میں 2602 کہ جو سالگرہ ویں 02 کی کانفرنس (ایم اے این) تحریک وابستہ غیر پہلی۔ 1

 احترام، باہمی طرح کس تحریک کہ ہے کرتی فراہم موقع کا کرنے غور پر بات اس تھی، ہوئی منعقد

 مؤثر زیادہ کا چیلنجوں عالمی پیچیدہہوئے  تےلی رہنمائی سے اصولوں بانی کے تعاون اور یکجہتی

 سے، حیثیت کی رکن بانی کے (ایم اے این) تحریک وابستہ غیر۔ ہے سکتی دے جواب سے طریقے

 اے این پر، طور کے فارم پلیٹ اہم ایک لیے کے سامنے النے کو خدشات کے دنیا پذیر ترقی ہندوستان

 ۔گا رکھے جاری کام میں سمت کی بنانے مضبوط کو ایم

وزیر مملکت برائے امور  پر، موقع کے اجالس یادگاری سالگرہ ویں 02کی  تحریک وابستہ غیر۔ 4

 کی صدر کے یو این جی اے ویں 60 میں ہاؤس کے متحدہ اقوام میں بلگراڈ خارجہ میناکشی لیکھی کا

 بھی میں اجالس کے خارجہ وزرائے اور سربراہان کی وفود عورتوں کے والے ہونے میں میزبانی

 ۔ہے امکان کا شرکت

 اور اعظم وزیر نائبوزیر مملکت برائے امور خارجہ میناکشی لیکھی  دوران، کے دورے۔ اپنے 5

 اعظم وزیر نائبکے عالوہ   نیڈیمووچ برینسالوور واٹر مینجمنٹ عزت مآب ا جنگالت زراعت، وزیر

 واطالعات ثقافت وزیر اور اعظم وزیر نائب، اور اسٹیفانوک نیبوجساعزت مآب  دفاع وزیر اور

ک مٹی تاتجانا محترمہمحترمہ  کمیونیکیشن ٹیلی اور سیاحت تجارت، وزیراور  گوجکووچ ماجامحترمہ 

 بھی باہمی بات چیت کا انعقاد کریں گي۔کے ساتھ 



 دورےاس ۔ ہیں سرشار رہے سے تعلقات دوستانہ اور قریبی پر طور تاریخی سربیا اور ہندوستان۔ 0

 آرٹس اور ثقافت تاکہ گے جائیں کیے دستخط پر( پی ای سی) پروگرام تبادلہ ثقافتی دوطرفہ دوران کے

میناکشی ) وزیر مملکت برائے امور خارجہ۔ سکے جا کیا مستحکم مزید کو تعاون میں شعبوں کے

 بلغراد وہ۔ دیں گي لیکچر پر' ساخت کی عدلیہ میں بھارت' میں فیکلٹی الء کی یونیورسٹی بلغراد( لیکھی

 کے اس۔ گی کریں بھی کشائی نقاب پر طور رسمی کی مورتی کی ٹیگور ناتھ رابندر دیو گرو میں

 اور گی، کریں چیت بات ساتھ کے دوستوں کے ہندوستان اور ممبران کے برادری ہندوستانی وہ عالوہ،

 اور کا بھی دورہ کریں گی سرپسکا میٹیکا سوسائٹی سائنسی اور ثقافتی ادبی، ترین قدیم کی سربیا

 ۔گی کریں خیال تبادلہ پر طریقوں کے تعاون زیادہ ساتھ کے اداروں میں ہندوستان

 مزید کو تعلقات درمیان کے ممالک دونوں سے دورے اس کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ۔ 6

 ۔گی ملےمضبوطی 

 

 دہلی نئی

 0100 ،اکتوبر 09

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


