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વિદેશ અને સાંસ્કૃવતક િાિતોના રાજ્ય મંત્રી શ્રીમતી મીનાક્ષી લેખીએ 11-12 ઓક્ટોિર, 2021ના રોજ િેલગ્રેડ
ખાતે યોજાયેલી વિન-જોડાણિાદી ચળિળની 60મી િર્ષગાંઠ વનવમત્તે ઉચ્ચ સ્તરીય સ્મારક િેઠકમાં પ્રધાનમંત્રીના
વિશેર્ દૂત તરીકે ભારતીય પ્રવતવનવધમંડળનં નેતૃત્િ કય.ું
2. પરરર્દના મખ્ય સત્રમાં પોતાના સંિોધનમાં, રાજ્યકક્ષાના મંત્રીએ એનએએમના સભ્યોને િૈવવિક પરરણામો પર
એનએએમની સતત સસંગતતા અને પ્રભાિને સવનવવચત કરિા હાકલ કરી હતી. તેમણે એનએએમની મખ્ય
સમકાલીન સમસ્યાઓ જે િા કે આિોહિા પરરિતષન, આતંકિાદ અને કોવિડ 19 રોગચાળા પર ધ્યાન કેવરિત કરિાની
જરૂરરયાત પર ભાર મૂક્યો હતો. આ સંદભષમાં, રાજ્યકક્ષાના મંત્રીએ 93 દેશોમાં 70 વમવલયનથી િધ રસીઓના
પરિઠા દ્િારા ભારતના યોગદાનને હાઈલાઈટ કયું હતં જે િૈવવિક જરૂરરયાતોને પહોંચી િળિા તેની સતત
પ્રવતિદ્ધતાના અવભવ્યવક્ત તરીકે છે .
3. ઉચ્ચ સ્તરીય એનએએમ િેઠકની સાથે સાથે, રાજ્યકક્ષાના મંત્રીએ યગારડાના વિદેશ મંત્રી જનરલ જે જે ઓડોંગો
સાથે વદ્િપક્ષીય િેઠક પણ યોજી હતી અને 2023થી યગારડાની આગામી અધ્યક્ષતા હેઠળ એનએએમને િધ મજિૂત
અને પનર્જીવિત કરિાની રીતો પર ચચાષ કરી હતી.
4. પોતાની મલાકાત દરવમયાન રાજ્યકક્ષાના મંત્રીએ સર્બિયાના પ્રમખ એલેક્ઝારડર િવસક અને સર્બિયાના િડાપ્રધાન
એના િનાષવિક સાથે િાતચીત કરી હતી. તેમણે નાયિ િડાપ્રધાન અને કૃવર્, િન, િોટર મેનેજમેરટ મંત્રી બ્રેવનસ્લેિ
નેરડમોવિક, નાયિ િડાપ્રધાન અને સંરક્ષણ મંત્રી નેિોત્સા સ્ટેફનોવિક, નાયિ િડાપ્રધાન અને સંસ્કૃવત અને માવહતી
મંત્રી માજા ગોજ્કોવિક, વ્યાપાર, ટરરઝમ અને ટેવલકોમ મંત્રી તાત્યાના મેરટક, વિદેશ િાિતોના મંત્રી વનકોલા
સેલાકોવિક સાથેની અલગ િેઠકોમાં આપણા વદ્િપક્ષીય જોડાણના વિવિધ પાસા વિશે ચચાષ કરી હતી. આ ચચાષઓ
દરવમયાન, િંને પક્ષોએ સંિંધોને ઉચ્ચ સ્તરે લઈ જિાની તેમની સવહયારી ઇચ્છાને પનરાિર્બતત કરી હતી. મલાકાત
દરવમયાન ભારત અને સર્બિયા િચ્ચે સાંસ્કૃવતક વિવનમય કાયષક્રમ પર પણ હસ્તાક્ષર કરિામાં આવ્યા હતા.
5. સર્બિયાના પ્રથમ મવહલા મહામવહમ સશ્રી તમરા િવશયા સર્બિયન યોગ વશક્ષકો અને પ્રેવક્ટશનરો સાથે યોગ માસ્ટર
ક્લાસમાં રાજ્યકક્ષાના મંત્રી સાથે જોડાયા હતા.

6. રાજ્યકક્ષાના મંત્રીએ િેલ્ગ્ગ્રેડ યવનિર્બસટી ઓફ લો ફેકલ્ગ્ટીમાં વશક્ષણ કમષચારીઓ અને વિદ્યાથીઓને સંિોવધત કયાષ
હતા. તેમણે લંચ મીટટગમાં ઇરડોલોવજસ્્સ અને ઇરડોફાઇલ્ગ્સના પસંદગીના જૂ થ સાથે િાતચીત પણ કરી હતી.
7. રાજ્યકક્ષાના મંત્રીએ એક ઐવતહાવસક સાંસ્કૃવતક સંસ્થા મેરટકા શ્રીપસ્કાની મલાકાત લીધી, જ્યાં તેમને પ્રાચીન
ભારતીય ગ્રંથોના સર્બિયન અનિાદો ભેટ આપિામાં આવ્યા હતા.
8. રાજ્યમંત્રીએ મહાત્મા ગાંધી અને ગરુદેિ રવિરિનાથ ટાગોરના સરમાનમાં િાંધિામાં આિેલા સ્મારકો પર તેમને
શ્રદ્ધાંજવલ આપી હતી.
9. આ મલાકાતથી ભારત અને સર્બિયા િચ્ચેના ગાઢ અને મૈત્રીપૂણષ સંિંધોને િધ િેગ મળ્યો છે . િંને પક્ષો િંને
દેશો િચ્ચે ભાગીદારીના વિસ્તરણ અને િૈવિધ્યકરણ માટે સંમત થયા હતા.
નિી રદલ્ગ્હી
ઓક્ટોિર 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.

