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ਸਯੰੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 76ਵੀਂ ਮਹਾਾਂਸਭਾ ਦ ੇਚਣੇੁ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤ ੇਮਾਲਦੀਵ ਦ ੇਵਵਦਸੇ਼ ਮੰਤਰੀ 

ਮਹਾਮਵਹਮ ਅਬਦੁੁੱਲਾ ਸ਼ਾਵਹਦ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ  

 

23 ਜੁਲਾਈ, 2021 

 
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਾਂਸਭਾ (UNGA) ਦੇ 76ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ  ਅਬਦੁੁੱਲਾ 

ਸ਼ਾਵਹਦ ਨੇ ਅੁੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਨਵਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। 
 

ਮਹਾਮਵਹਮ ਅਬਦੁੁੱਲਾ ਸ਼ਾਵਹਦ 7 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨ ੰ ਵਨਊਯਾਰਕ ਵਵੁੱਚ UNGA ਦੇ 76ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਆਪ੍ਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਾਮਵਹਮ  ਅਬਦੁੁੱਲਾ ਸ਼ਾਵਹਦ ਨ ੰ  ਚੋਣਾਾਂ ਵਵੁੱਚ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਜੁੱਤ ਉੱਤੇ ਵਧਾਈ ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਹ 

ਵਵਸ਼ਵ ਪ੍ੁੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵੁੱਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। 
 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨ ੰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਵੁੱਲੋਂ  ‘ਪ੍ਰੇਸੀਡੈਂਸੀ ਆਫ਼ ਹੋਪ੍’ ਲਈ ਵਦੁੱਤੇ ਵਵਜ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਵਧਾਈ ਵਦੁੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਉਨ੍ਾਾਂ 

ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ ਰੀ ਵਹਮਾਇਤ  ਅਤੇ ਸਵਹਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਦੁੱਤਾ। 
 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਗਾਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਪ੍ੁੱਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨ ੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਮਹੁੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦੁੱਤਾ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਵਸ਼ਵ 

ਦੀ ਮੌਜ ਦਾ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਵੁੱਡੀ ਬਹੁਵਗਣਤੀ ਦੀ ਇੁੱਛਾਵਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਵਬੰਬ ਬਣ ਸਕੇ। 
 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਵਹਮ ਅਬਦੁੁੱਲਾ ਸ਼ਾਵਹਦ ਨੇ ਵਪ੍ਛਲੇ ਸਾਲਾਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ-ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਦੁਵੁੱਲੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਵਵੁੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 

ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਬਾਰ ੇਵੀ ਵਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੁੱਲ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਵਕ COVID  -19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ 

ਵੁੱਲੋਂ  ਪੈ੍ਦਾ ਕੀਤੀਆਾਂ ਅੜਚਣਾਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਦੁਵੁੱਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੰਗੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ  ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 

ਨੇਬਰਹੁੁੱਡ ਫਸਟ ਪ੍ਾਵਲਸੀ ਅਤੇ SAGAR ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਮਹੁੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਥੰਮ ਵਜੋਂ ਇਸਦੀ ਮਹੁੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦੁੱਤਾ। 
 

ਨਵੀਂ ਵਦੁੱਲੀ 
23 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. 

 

 


