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યુનાઇટેડ નેશન્સની 76મી જનરલ એસેમ્બલીના ચટૂં ાયેલા પ્રમુખ તથા

માલદિવ્સના વિિેશ બાબતોના મૂંત્રીની ભારતયાત્રા (જુ લાઈ 22-24, 2021)
જુ લાઈ 21, 2021
1. ભારતના વિિેશમૂંત્રી ડો. એસ. જયશૂંકરના આમૂંત્રણ પર યુનાઇટેડ નેશન્સની 76મી જનરલ એસેમ્બલીના ચૂંટાયેલા
પ્રમુખ તથા માલદિવ્સના વિિેશ બાબતોના મૂંત્રી મહામવહમ અબ્િુલ્લા શાહીિ 22-24 જુ લાઈ 2021ના રોજ
ભારતની મુલાકાતે આિશે.

2. આ મુલાકાત િરવમયાન જનરલ એસેમ્બલીના ચૂંટાયેલા પ્રમુખ િડાપ્રધાન સાથે એક સૌજન્ય મુલાકાત કરશે અને
વિિેશમૂંત્રી સાથે મહત્ત્િના આૂંતરરાષ્ટ્રીય, બહુ સ્તરીય, પ્રાિેવશક અને પરસ્પર વહતના વવિપક્ષીય મુદ્દાઓ પર મૂંત્રણા
કરશે. વિિેશ મૂંત્રી મુલાકાતી મહાનુભિના માનમાૂં એક સત્તાિાર દડનરનુૂં પણ આયોજન કરશે.
3. જનરલ એસેમ્બલીના નિા ચૂંટાયેલા પ્રમુખ યુએનજીએ પ્રેવસડન્સી અૂંગે પોતાનુૂં વિઝન 23 જુ લાઈએ નિી

દિલ્હીના સપ્રુ હાઉસ ખાતે ઇવન્ડયન કાઉવન્સલ ઓફ િલ્ડડ અફેસડ (આઇસીડબલ્યુએ) પદરસરમાૂં " પ્રેવસડન્સી ઓફ
હોપઃ કોવિડ પેન્ડેવમક એન્ડ નીડ ફોર દરફોમ્ડડ મવલ્ટલેટરવલઝમ” મથાળા સાથેના િર્ચયુડઅલ જાહેર િક્તવ્ય વિારા રજુ
કરશે.
4. જનરલ એસેમ્બલીના ચૂંટાયેલા પ્રમુખની મુલાકાત યુનાઇટેડ નેશન્સ હાલમાૂં જે નો સામનો કરી રહ્ુૂં છે તે કેટલાક
િૈવવિક પડકારો અૂંગે તેમની સાથે વિચારોના આિાનપ્રિાનની તક પરી પાડશે. તે બહુ સ્તરીયતા જાળિિા આ પ્રવનોનો
સામનો કરિામાૂં યુએનના નેતૃત્િ અૂંગે માટે ભારતની પ્રવતબવધતાનો પુનરોર્ચચારની એક તક પરી પાડશે.

5. 7 જન 2021ના રોજ ચૂંટાયા પછી મહામવહમ અબ્િુલ્લા શાવહિ જનરલ એસેમ્બલીના ચૂંટાયેલા પ્રમુખ તરીકે
સત્તાિાર ક્ષમતામાૂં મુલાકાત લઈ રહ્ા હોય તેિો ભારત પ્રથમ િેશ હશે.

6. જનરલ એસેમ્બલીના નિા ચૂંટાયેલા પ્રમુખે છે લ્લે એવપ્રલ 2021માૂં માલદિવ્સના વિિેશમૂંત્રી તરીકે ભારતની
મુલાકાત લીધી હતી. ભારતની નેબરહડ ફસ્ટડ પોવલસી અને િડાપ્રધાનના સાગર વિઝન હેઠળ માલદિવ્સ કેવન્િય
ભવમકા ધરાિે છે . બૂંને મૂંત્રીઓ બૂંને પક્ષને લગતા તમામ વવિપક્ષીય મુદ્દાઓની સમીક્ષા કરશે. બૂંને િેશો િર્ચચે

ઝડપથી ગાઢ બની રહેલા સૂંબધ
ૂં ોને આ મૂંત્રણા નિી ગવત આપે તેિી અપેક્ષા છે . માલદિવ્સમાૂં ભારતની મિિથી
અમલમાૂં મુકિાના હાઇ ઇમ્પેક્ટ કોમ્યુવનટી ડેિલપમેન્ટ પ્રોજે ક્ટ પર પણ આ મુલાકાત િરવમયાન હસ્તાક્ષર કરિામાૂં
આિશે.
નિી દિલ્હી
જુ લાઈ 21, 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.

