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ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 76ਵੀ ੀਂ ਮਹਾੀਂਸਭਾ ਦੇ ਚਣੇੁ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ 

ਵਵਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ  ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ  ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ  (22-24 ਜੁਲਾਈ , 2021) 

21 ਜੁਲਾਈ, 2021 

 

1. ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 76ਿੀ ੀਂ ਮਹਾੀਂਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ 

ਚਣੇੁ ਗਏ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਵਹਦ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਿ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ 22 ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ 

2021 ਤੱਕ ਨਿੀ ੀਂ ਵਦੱਲੀ ਦੀ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ ।  

2. ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾੀਂਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ 

ਮਾਮਵਲਆੀਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਬਹਪੁ੍ੱਖੀ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਦਿੁੱਲੀ ਵਦਲਚਸਪ੍ੀ ਿਾਲੇ ਮੁੱਵਦਆੀਂ 

'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਪ੍ਤਿੰਵਤਆੀਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭੋਜ ਿੀ ਦੇਣਗੇ। 

3.  ਮਹਾੀਂਸਭਾ ਲਈ ਚਣੇੁ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪ੍ਣੀ UNGA ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ 23 ਜੁਲਾਈ ਨ ੰ  ਸਪ੍ਰ  ਹਾਊਸ , 

ਨਿੀ ੀਂ ਵਦੱਲੀ ਵਿੱਖੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ਿ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਵਰਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਵਰਸਰ (ICWA) “ਉਮੀਦਾੀਂ ਿਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ : COVID 

ਮਹਾੀਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬਹਪੁ੍ੱਖਿਾਦੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ" ਵਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਿਰਚਅੁਲ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀ ੀਂ ਆਪ੍ਣੇ 

ਵਿਚਾਰ ਸਾੀਂਝੇ ਕਰਣਗੇ।  

4. ਮਹਾੀਂਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨ ੰ  ਦਰਪੇ੍ਸ਼ ਕਈ ਮੌਜ ਦਾ ਆਲਮੀ ਚਣੌੁਤੀਆੀਂ 'ਤੇ 

ਵਿਚਾਰ ਿਟਾੀਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਮਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨ ੰ  ਇਨ੍ਾੀਂ ਚਣੌੁਤੀਆੀਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 

'ਚ ਬਹਪੁ੍ੱਖਿਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਗੁਆਈ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ 

ਮੌਕਾ ਿੀ ਵਮਲੇਗਾ। 

5. ਭਾਰਤ ਅਵਜਹਾ ਪ੍ਵਹਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਿੇਗਾ ਵਜਥੇ ਮਹਾਮਵਹਮ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਵਹਦ 7 ਜ ਨ, 2021 ਨ ੰ  ਮਹਾੀਂਸਭਾ ਦੇ 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਣੇੁ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪ੍ਣਾ ਪ੍ਵਹਲਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।  

6. ਮਹਾੀਂਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਪ੍ਛਲੀ ਿਾਰ ਮਾਲਦੀਿ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਿਜੋਂ  ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 

ਆਏ ਸਨ। ਮਾਲਦੀਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਫਸਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਹੱਸੇ ਿਜੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ SAGAR ਦਰਸ਼ਨ 

ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੱਤਿਪ੍ ਰਨ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੋਂ ਦੋਿਾੀਂ ਮੰਤਰੀਆੀਂ ਿੱਲੋਂ  ਸਮੁੱਚੇ ਦਿੁੱਲੇ ਸਵਹਯੋਗ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕੀਤੇ  



ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾੀਂਦਰੇ ਨਾਲ ਦੋਿਾੀਂ ਦੇਸ਼ਾੀਂ ਦਰਵਮਆਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਧ ਰਹੇ ਸਬੰਧਾੀਂ ਨ ੰ  ਹੋਰ 

ਰਫਤਾਰ ਵਮਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ । ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਦੀਿ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਗਰਾੀਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੁ਼ਰ  ਕੀਤੇ 

ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਉਚੱ ਪ੍ਰਭਾਿ ਸਮ ਹਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾੀਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਿੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

 

ਨਿੀ ੀਂ ਵਦੱਲੀ 

21 ਜੁਲਾਈ, 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. 

 


