
Visit of President-Elect of the 76th General Assembly of the 

United Nations and Minister of Foreign Affairs of Maldives 

to India (July 22-24, 2021) 
July 21, 2021  

ମିଳତି ଜାତସିଂଘର 76ତମ ସାଧାରଣ ପରଷିଦର ନରି୍ବାଚତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ମାଳଦ୍ୱୀପର ବର୍ୈବଦଶକି ର୍ୟାପାର 
ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ (22-24 ଜୁଲାଇ 2021) 

ଜୁଲାଇ 21, 2021 

1. ଭାରତର ବର୍ୈବଦଶକି ର୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣକ୍ରବମ ମିଳତି ଜାତସିଂଘର 76ତମ ସାଧାରଣ ପରଷିଦର 
ନରି୍ବାଚତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ମାଳଦ୍ୱୀପର ବର୍ୈବଦଶକି ର୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟର୍ର ଶ୍ରୀ ଅର୍ଦୁଲ୍ଲା ସହଦି 22-24 ଜୁଲାଇ 2021 ନୂଆଦଲି୍ଲୀ ଗସ୍ତବର 
ଆସବିର୍।  

2. ଏହ ିଗସ୍ତ ସମୟବର ଶ୍ରୀ ଅର୍ଦୁଲ୍ଲା ସହଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ବସୌଜନୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରବିର୍ ଏର୍ଂ ପାରସ୍ପରକି ସ୍ୱାଥବର ପ୍ରମୁଖ 
ଆନ୍ତଜବାତୀୟ, ର୍ହୁପକ୍ଷୀୟ, ଆଞ୍ଚଳକି ଏର୍ଂ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ପ୍ରସଙ୍ଗବର ବର୍ୈବଦଶକି ର୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆବଲାଚନା କରବିର୍। ଶ୍ରୀ ଅର୍ଦୁଲ୍ଲା 
ସହଦିଙ୍କ ସମ୍ମାନାବଥବ ବର୍ୈବଦଶକି ର୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ରାତ୍ରୀ ବଭାଜନ ଆବୟାଜନ କରବିର୍। 

3. ଶ୍ରୀ ଅର୍ଦୁଲ୍ଲା ସହଦି ମିଳତି ଜାତସିଂଘ ସାଧାରଣ ପରଷିଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ପାଇଁ ନଜିର ଦୃଷି୍ଟବକାଣକୁ 23 ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବାହ୍ନବର ନୂଆଦଲି୍ଲୀ ସି୍ଥତ 
ଭାରତୀୟ ର୍ଶି୍ୱ ର୍ୟାପାର ପରଷିଦ (ଆଇସଡିର୍ଲଏୁ) ର ସାପ ୁହାଉସ୍ ପରସିରବର ଅନୁଷ୍ଠିତ ବହର୍ାକୁ ଥିର୍ା "ଆଶାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା: ବକାଭିଡ 

ମହାମାରୀ ଏର୍ଂ ସଂସ୍କାରତି ର୍ହୁପକ୍ଷୀୟତାର ଆର୍ଶୟକତା” ଶୀଷବକ ଏକ ଭଚବୁ ଆଲ ଜନସଭାକୁ ସବମବାଧିତ କରବିର୍। 

4. ମିଳତି ଜାତସିଂଘ ସାଧାରଣ ପରଷିଦର ନରି୍ବାଚତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଗସ୍ତ ତାଙ୍କ ସହ ମିଳତି ଜାତସିଂଘ ସମ୍ମଖୁୀନ ବହଉଥିର୍ା ଅବନକ ର୍ଶି୍ୱସ୍ତରୀୟ 
ସମସୟାଗୁଡକି ଉପବର ମତ ର୍ନିମିୟ କରରି୍ାର ସବୁ ାଗ ପ୍ରଦାନ କରରି୍। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ର୍ହୁପକ୍ଷୀୟତା ଏର୍ଂ ଜାତସିଂଘ ବନତୃତ୍ୱବର 
ଏହ ିସମସୟାଗୁଡକିର ମକୁାର୍ଲିା କରରି୍ା ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରତରି୍ଦ୍ଧତାକୁ ବଦାହରାଇର୍ାକୁ ଏକ ସବୁ ାଗ ବଦର୍। 

5. ମାନୟର୍ର ଅର୍ଦୁଲ୍ଲା ସହଦି 7 ଜୁନ 2021 ବର ମଳିତି ଜାତସିଂଘ ସାଧାରଣ ପରଷିଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନରି୍ବାଚତି ବହର୍ା ପରଠାରୁ ଭାରତ 

ବହଉଛ ିପ୍ରଥମ ବଦଶ ବ ଉଁଠକୁି ବସ ଗସ୍ତବର ଆସବିର୍। 

6. ମାନୟର୍ର ଅର୍ଦୁଲ୍ଲା ସହଦି ଏପି୍ରଲ 2021 ବର ମାଳଦ୍ୱୀପର ବର୍ୈବଦଶକି ର୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାର୍ବର ଭାରତ ଗସ୍ତବର ଆସଥିିବଲ। 
ଭାରତର ପବ ାଶୀ ପ୍ରଥମ ନୀତ ିଏର୍ଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଗର ପରକିଳ୍ପନାର ଏକ ଅଂଶ ଭାର୍ବର ମାଳଦ୍ୱୀପ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର 

କରଛି।ି ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସହବ ାଗର ସମସ୍ତ ଦଗିର ସମୀକ୍ଷା କରବିର୍ ବର୍ାଲି ଆଶା କରା ାଉଛ।ି ଏହ ିଆବଲାଚନା ଦୁଇ ବଦଶ ମଧ୍ୟବର 
ଦୁତ ଗତବିର ରୃ୍ଦ୍ଧ ିପାଉଥିର୍ା ସମ୍ପକବକୁ ଅଧିକ ଗତ ିପ୍ରଦାନ କରରି୍ ବର୍ାଲି ଆଶା କରା ାଉଛ।ି ଏହ ିଗସ୍ତ ସମୟବର ମାଳଦ୍ୱୀପବର ଭାରତୀୟ 
ଅନୁଦାନ ସହାୟତାବର କା ବୟକାରୀ ବହର୍ାକୁ ଥିର୍ା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଭାର୍ସମ୍ପନ୍ନ ବଗାଷ୍ଠୀ ର୍କିାଶ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡକି ପାଇଁ ଏକ ଚୁକି୍ତନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରତି ବହର୍। 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 

ଜୁଲାଇ 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. 
 


