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ఐక్యరాజ్యసమితి 76వ జ్నరల్ అస ెంబీ్లకి ఎన్నిక ైన అధ్యక్షుడు (ప్ ెసడి ెంట్-
ఎలెక్్ట) మరియు మాలీ్దవుల విదేశీ వయవహారాల మెంతిె భారత్ పరయటన 
(జూలెై 22-24, 2021) 
జూల ై 21, 2021 

 

1. భారత విదేశీ వ్యవ్హారాల మంత్రి డా. ఎస్ జ ైశంకర్ ఆహాానం మేరకు, ఐకయరాజయసమిత్ర (యూఎన్) 76వ్  
జనరల్ అసరంబీ్లకి ఎన్నిక ైన అధ్యక్షుడు (ప్రిసిడ ంట్-ఎల క్్ట) మరియు మాలీ్దవ్ుల విదేశీ వ్యవ్హారాల మంత్రి 
గౌరవ్నీయ శీ ీఅబ్ుీ లాీ  షాహిద్ 2021 జూల ై 22-24 తేదీలలీ  భారత లల పరయట ంచనున్ాిరు. 
 
2. ఈ పరయటన సందరభంగా, జనరల్ అసరంబీ్ల ప్రిసిడ ంట్-ఎల క్్ట పధిాన మంత్రిన్న మరాయదపూరాకంగా 
కలుసుకోనున్ాిరు అలాగే కీలకమ ైన అంతరాా తీయ, బ్హుళపక్ష, పాింతీయ మరియు పరసపర పయిోజనం 
కలిగిన ద ైాపాక్షిక అంశాలప్రై విదేశీ వ్యవ్హారాల మంత్రితో చరచలు జరపనున్ాిరు. సందరిిసుు ని విశిష్్ వ్యకిు  
గౌరవారథం విదేశీ వ్యవ్హారాల మంత్రి అధికారిక విందును కూడా ఏరాపటు చేయనున్ాిరు. 
 
3. జనరల్ అసరంబీ్ల ప్రిసిడ ంట్-ఎల క్్ట ఐకయరాజయసమిత్ర జనరల్ అసరంబీ్ల (యూఎన్ జీఏ)కి సంబ్ంధించి 
‘‘ఆశావాద అధ్యక్షత: కోవిడ్ మహమాారి మరియు సంసకరించబ్డిన బ్హుళపక్షవాదం ఆవ్శయకత‘‘ అన్ే 
ప్ేరుతో నయయఢిలీ్దలలన్న సాపుు  హౌస్ పాింగణంలల ఉని ఇండియన్ కౌన్నిల్ ఫర్ వ్రల్్ ఎఫరైర్ి (ఐసీడబ్ూీ ూఏ) లల 
జూల ై 23న మధాయహిం వ్రుచవ్ల్ బ్హిరంగ పసింగం దాారా తన దృకపథాన్ని పంచుకోనున్ాిరు. 
 
4. జనరల్ అసరంబీ్ల ప్రిసిడ ంట్-ఎల క్్ట పరయటన, పసిుు తం ఐకయరాజయసమిత్ర ఎదుర్కంటుని అన్ేక పపించ 
సవాళీప్రై ఆయనతో అభిపాియాలను పంచుకోవ్డాన్నకి ఒక అవ్కాశాన్ని అందించనుంది. బ్హుళపక్షవాదాన్నకి 
కటు్ బ్డి ఉండటాన్నకి సంబ్ంధించి అలాగే ఈ సవాళీను ఎదుర్కనడంలల యూఎన్ న్ాయకతాాన్నకి మదీతు 
విష్యంలల భారత తన న్నబ్దధ తను పునరుదాా ట ంచడాన్నకి కూడా ఇది మనకు ఒక అవ్కాశాన్ని 
కలిపంచనుంద.ి 
 



5. 2021 జూన్ 7న గౌరవ్నీయ శీ ీ అబ్ుీ లాీ  షాహిద్ జనరల్ అసరంబీ్లకి ఎన్నిక ైన తరాాత ప్రిసిడ ంట్-ఎల క్్ట 
హో దాలల అధికారికంగా ఆయన పరయటన చేపడుతుని మొదట  దేశం భారత కావ్డం గమన్ారహం. 
 
6. జనరల్ అసరంబీ్ల ప్రిసిడ ంట్-ఎల క్్ట గతంలల చివ్రిసారిగా మాలీ్దవ్ుల విదేశీ వ్యవ్హారాల మంత్రి హో దాలల 
2021 ఏప్ిిల్ లల భారత ను సందరిించారు. భారత అనుసరిసుు ని పొ రుగు దేశాలకు తొలి పాిధానయత విధానం 
(న్ ైబ్ర్ హుడ్ ఫస్్ పాలసీ) అలాగే పధిాన మంత్రి యొకక ‘‘సాగర్’’ విజన్ లల మాలీ్దవ్ులు పధిాన సాథ న్ాన్ని 
పొ ందుతోంద.ి అదేవిధ్ంగా ఈ పరయటన సందరభంగా ఇరు దేశాల మధ్య న్ లకొని మొతు ం ద ైాపాక్షిక 
సంబ్ంధాలు అన్నింట నీ ఇరువ్ురు మంతుిలు సమక్షించే అవ్కాశం ఉంది. ఇరు దేశాల మధ్య శరవేగంగా 
వ్ృదిధ  చ ందుతుని సంబ్ంధాలు మరింత జోరందుకున్ేందుకు ఈ చరచలు తోడపడవ్చచన్న భావిసుు న్ాిరు. ఈ 
పరయటన సందరభంగా మాలీ్దవ్ులలీ  భారతీయ గాీంట్ సహాయంతో అమలు చేయనుని అధిక పభిావ్ం కలిగిన 
సామాజిక అభివ్ృదిధ  పాిజ కు్ లకు సంబ్ంధించి కూడా ఒక ఒపపందంప్ర ైసంతకాలు జరగనున్ాియి. 
 
నయయఢిలీ్ద 
జూలెై 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. 
 


