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ਵਿਦਸੇ਼ ਰਾਜ ਮਤੰਰੀ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਿੱਲੋਂ ਸਰਬੀਆ ਦੀ ਫਰੇੀ (10-13 
ਅਕਤੂਬਰ, 2021) 

14 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 

 

1. ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੱਵਿਆਚਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (MoS) ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ 11-12 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਬੇਲਗ੍ਰੇਡ 
ਵਿਖੇ ਗ੍ ੱਟ ਵਨਰਲੇਪ ਮ ਵ ੰਮ ਦੀ 60ਿੀਂ ਿਰਹੇਗ੍ੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ  ੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਯਾਦਗ੍ਾਰੀ ਮੀਵਟੰਗ੍ ਵਿੱਚ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਿਜੋਂ ਿਾਰਤੀ ਿਫਦ ਦੀ ਅਗ੍ਿਾਈ ਕੀਤੀ। 
 

2. ਕਾਨਫਰ ੈਂਸ ਦੇ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਬੋਧਨ ਵਦੰਦੇ  ੋਏ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ ੱਟ ਵਨਰਪੇਖ ਮ ਵ ੰਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨੰੂ 
ਆਲਮੀ ਨਤੀਵਜਆਾਂ 'ਤੇ ਗ੍ ਟ ਵਨਰਲੇਪ ਮ ਵ ੰਮ ਦੀ ਲਗ੍ਾਤਾਰ ਸਾਰਥਕਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਾਿ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਵਕ ਾ। ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਗ੍ ਟ ਵਨਰਲੇਪ ਮ ਵ ੰਮ ਿੱਲੋਂ ਪਰਮ ੱਖ ਮ ੱਖ ਸਮਕਾਲੀ ਮ ੱਵਦਆਾਂ ਵਜਿੇਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਅੱਤਿਾਦ ਅਤੇ 
COVID  19 ਮ ਾਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਣ 'ਤੇ ਵਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜੋਰ ਵਦੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 

MoS ਨੇ 93 ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਟੀਕ ੇਦੀਆਾਂ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਿੱਧ ਖ ਰਾਕਾਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਆਲਮੀ ਦੱਖਣ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਨੰੂ 
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਪਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਨਰੰਤਰ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਿਜੋਂ ਿਾਰਤ ਦਿਾਰਾ ਵਦੱਤ ੇਗ੍ਏ ਯੋਗ੍ਦਾਨ ਨੰੂ ਉਜਾਗ੍ਰ ਕੀਤਾ। 
 

3. ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ NAM ਮੀਵਟੰਗ੍ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਗ੍ਾਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜਨਰਲ ਜੇਜੇਓਡੋਂਗ੍ੋ ਨਾਲ 
ਦ ਿੱਲੀ ਮੀਵਟੰਗ੍ ਿੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2023 ਤੋਂ ਯੂਗ੍ਾਾਂਡਾ ਦੀ ਆਉਣ ਿਾਲੀ ਪਰਧਾਨਗ੍ੀ  ੇਠ NAM ਨੰੂ  ੋਰ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ 
ਮ ੜ ਸ ਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾV 

 

4. ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਬੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮ ਾਮਵ ਮ ਅਲੈਕਜੈਂਡਰ ਿ ਸੀਚ ਅਤੇ ਸਰਬੀਆਈ 
ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮ ਾਮਵ ਮ ਅਨਾ ਬਰਨਾਬੀਚ ਨਾਲ ਿੀ ਮ ਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਉਪ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, 
ਜੰਗ੍ਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲ ਪਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਮ ਾਮਵ ਮ ਸ਼ਰੀ ਬਰੈਵਨਸਲਾਿ ਨੇਡੀਮੋਵਿਚ, ਉਪ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੱਵਖਆ ਮੰਤਰੀ 
ਮ ਾਮਵ ਮ ਸ਼ਰੀ ਨੇਬੋਜੀਆ ਸਟੀਫਾਨੋਵਿਚ, ਉਪ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸੱਵਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮ ਾਮਵ ਮ ਸ਼ਰੀਮਤੀ 
ਮਾਜਾਗ੍ੋਜਕੋਵਿਚ,  ਿਪਾਰ, ਸੈਰ -ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮ ਾਮਵ ਮ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਤਤਜਾਨਾਮਾਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ 
ਮ ਾਮਵ ਮ ਸ਼ਰੀ ਵਨਕੋਲਾ ਸੇਲਾਕੋਵਿਚ ਨਾਲ ਸਾਡ ੇਦ ਿਾਲੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦੇ ਿੱਖ ਿੱਖ ਪਵ ਲੂਆਾਂ ਬਾਰ ੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ 
ਕੀਤੀ।  ਇਨਹਾਾਂ ਵਿਚਾਰ -ਿਟਾਾਂਦਵਰਆਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਿਾਾਂ ਵਧਰਾਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਵਰਸ਼ਤੇ ਨੰੂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਵਲਜਾਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਾਂਝੀ ਇੱਛਾ ਦ  ਰਾਈ। ਿਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰਬੀਆ ਦਰਵਮਆਨ ਸਵੱਿਆਚਾਰਕ ਿਟਾਾਂਦਰਾ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ 
ਿੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ। 
 



5. MoS  ਅਤੇ ਸਰਬੀਆ ਦੀ ਪਵ ਲੀ ਮਵ ਲਾ ਮ ਾਮਵ ਮ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਤਮਾਰਾ ਿ ਸੀਚ ਨੇ ਸਰਬੀਆਈ ਯੋਗ੍ਾ ਅਵਧਆਪਕਾਾਂ 
ਅਤੇ ਪਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਾਂ ਦੀ  ਾਜਰੀ ਵਿੱਚ  ੋਈ ਯੋਗ੍ਾ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵ ੱਸਾ ਵਲਆ। 
 

6. ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਲਗ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਦੀ ਲਾਅ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਅਵਧਆਪਕਾਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਵਧਤ 
ਕੀਤਾ। ਦ ਪਵ ਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ੍ ਦੌਰਾਨ ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਿਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਮਾਵ ਰਾਾਂ ਅਤੇ ਿਾਰਤ ਨੰੂ ਵਪਆਰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 
ਲੋਕਾਾਂ ਦ ੇਚੋਣਿੇਂ ਸਮੂ  ਨਾਲ ਗ੍ੱਲਬਾਤ ਿੀ ਕੀਤੀ। 
 

7. ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਵਤ ਾਸਕ ਸੱਵਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਮੈਵਟਕਾ ਸਰਪਸਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਵਜੱਥੇ ਉਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਪਰਾਚੀਨ ਿਾਰਤੀ 
ਗ੍ਰੰਥਾਾਂ ਦ ੇਸਰਬੀਆਈ ਅਨ ਿਾਦ ਦਾ ਤੋ ਫ਼ਾ ਵਦੱਤਾ ਵਗ੍ਆ। 
 

8. ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮ ਾਤਮਾ ਗ੍ਾਾਂਧੀ ਅਤੇ ਗ੍ ਰੂਦੇਿ ਰਵਬੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋ੍ਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗ੍ਏ ਸਮਾਰਕਾਾਂ 'ਤੇ 
ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਾਂਜਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।  

 

9. ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਿਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰਬੀਆ ਦਰਵਮਆਨ ਨੇੜਲੇ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨੰੂ  ੋਰ ਰਫਤਾਰ ਵਮਲੀ। ਦੋ ਾਾਂ 
ਵਧਰਾਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਮਆਨ ਿਾਈਿਾਲੀ ਨੰੂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਿੰਨ ਸ ਿੰਨਤਾ ਵਲਆਉਣ 'ਤੇ 
ਸਵ ਮਤੀ ਵਦੱਤੀ। 
 

ਨਿੀਂ ਵਦੱਲੀ 
14 ਅਕਤੂਬਰ, 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. 

 


