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5 જાન્યઆુરી 2021 ન ાં રોજ અલ-ઉલ , સ ઉદી અરબેિય મ ાં GCC બિખર 
સાંમલેનમ ાં કત ર સ થ ે સ ઉદી અરેબિય /યએુઇ/િહરેન/ઇબજપ્ત વચ્ચે સાંપૂર્ણ 
જોડ ર્ોન ાં પુનઃસ્થ પનની રીપોર્ણ કર યલેી જાહેર ત પરન ાં મીડડય ન ાં પ્રશ્નો પર 
અબિકતૃ પ્રવક્ત નો પ્રબતભ વ 
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5 જાન્યઆુરી 2021 ન ાં રોજ અલ-ઉલ , સ ઉદી અરબેિય મ ાં GCC બિખર સાંમલેનમ ાં કત ર સ થે સ ઉદી 
અરેબિય /યએુઇ/િહરને/ઇબજપ્ત વચ્ચ ેસાંપરૂ્ણ જોડ ર્ોન ાં પનુઃસ્થ પનની રીપોર્ણ કર યેલી જાહરે ત પરન ાં મીડડય ન ાં 
પ્રશ્નોન ાં પ્રબતભ વમ ાં, અબિકૃત પ્રવક્ત  શ્રી અનરુ ગ શ્રીવ સ્તવે કહ્ુાં હતુાં: 

 

"કકગ્ડમ ઑફ સ ઉદી અરેબિય મ ાં અલ-ઉલ  ખ તે ત જેતરમ ાં સાંપન્ન થયેલ  GCC બિખર સાંમેલન ખ તેન ાં 
સક ર ત્મક બવક સોની નોંિ લેત  અમન ેઆનાંદ થયો હતો. અમે તે પ્ર ાંતમ ાં દેિો વચ્ચે થયેલ  સમ િ ન અને 
પુનઃઅબભગમન ે આવક રીએ છીએ. ભ રત GCC ખ તેન ાં તમ મ દેિો સ થે અદ્ભૂત સાંિાંિ િર વે છે જે 
આપર્  બવસ્તૃત પ ડોિમ ાં આવે છે અને અમે આિ  ર ખીએ છીએ કે આવ  પ્રોત્સ હક બવક સો તે પ્ર ાંતમ ાં 
િ ાંબત, પ્રગબત અને બસ્થરત નો વિ રે પ્રચ ર કરિ.ે અમે આપર્  બદ્વપક્ષીય સાંહક રને મજિૂત કરવ  મ ર્ ેGCC 
દેિો સ થે ક યણ કરવ નુાં ચ લુાં ર ખીિુાં. અમે GCC સ થે અમ ર  સાંસ્થ ગત સાંવ દ અને ભ ગીદ રીને આગળ 
વિ રવ  મ રે્ પર્ અપેક્ષ  ર ખીએ છીએ." 

 

નવી ડદલ્હી 
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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. 

 

 


