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ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் 76 வது பைாதுச் சபையின் ஜனாதிைதியாகத்  

ததர்ந்பதடுக்கப்ைட்டவர் மற்றும் மாலத்தீவின் பவளியுறவு அபமச்சர் 

இந்தியாவுக்கு வருபக (ஜூபல 22-24, 2021) 

ஜூபல 21, 2021  

 

1. பவளிவிகார அபமச்சர் டாக்டர் எஸ். பஜய்சங்காின் அபைப்புகிணங்க ஐக்கிய நாடுகள் 

சபையின் 76 வது பைாதுச் சபையின் தபலவராகத் ததர்ந்பதடுக்கப்ைட்டவர் மற்றும் 

மாலத்தீவின் பவளியுறவு அபமச்சர் எச்.இ. திரு. அப்துல்லா ஷஹித் 22-24, ஜூபல 2021 

தததிகளில் புதுபடல்லிக்கு விஜயம் தமற்பகாள்வார்.  

 

2. இந்த விஜயத்தின் தைாது பைாதுச் சபையின் தபலவராகத் ததர்ந்பதடுக்கப்ைட்டவர் 

ைிரதமருக்கு மாியாபதக்குாிய அபைப்பு விடுப்ைார் மற்றும் ைரஸ்ைர நலன்களின் முக்கிய 

சர்வததச, ைலதரப்பு, ைிராந்திய மற்றும் இருதரப்பு ைிரச்சிபனகள் குறித்து பவளியுறவு 

அபமச்சருடன் தைச்சுவார்த்பத நடத்துவார். வருபக தரும் ைிரமுகாின் நிபனவாக 

பவளியுறவு அபமச்சர் உத்திதயாகபூர்வ விருந்பதயும் அளிக்கவுள்ளார்.  

 

3. பைாதுச் சபையின் தபலவராகத் ததர்ந்பதடுக்கப்ைட்டவர் ஜூபல 23 புது படல்லியின் 

சப்ரு ஹவுஸ்சில் உள்ள இந்திய உலக விவகார கவுன்சில் (ஐ.சி.டைிள்யூ.ஏ) வளாகத்தில் “ 

நம்ைிக்பகயின் ஜனாதிைதி: தகாவிட் பதாற்றுதநாய் மற்றும் சீர்திருத்த 

ைன்முகத்தன்பமக்கான ததபவ” என்ற தபலப்ைில் பமய்நிகர் பைாது முகவாி மூலம் 

யுஎன்ஜிஏ ைிரசிபடன்சி குறித்த தனது ைார்பவபயப் ைகிர்ந்து பகாள்வார்.     . 

 

4.  பைாதுச் சபையின் ஜனாதிைதியாக ததர்ந்பதடுக்கப்ைட்டவாின் வருபக, ஐக்கிய 

நாடுகள் சபை தற்தைாது பகப்ைற்றியுள்ள ைல உலகளாவிய சவால்கள் குறித்து அவருடன் 

கருத்துக்கபளப் ைாிமாறிக்பகாள்ள ஒரு வாய்ப்பை வைங்கும். இந்த சவால்கபள 

எதிர்பகாள்வதில் இந்தியாவின் ைன்முகத்தன்பம மற்றும் ஐ.நா.வின் தபலபமயின் 

உறுதியான உறுதிப்ைாட்பட மீண்டும் வலியுறுத்துவதற்கான வாய்ப்பையும் இது  

வைங்கும்.   

 

5. 2021 ஜூன் 7 ஆம் தததி ததர்ந்ததடுக்கப்ைட்டதிலிருந்து பைாதுச் சபையின் தபலவராக 

ததர்ந்பதடுக்கப்ைட்ட அவரது உத்திதயாகப்பூர்வ திறனுக்காக தமதகு அப்துல்லா ஷஹித் 

வருபக தரும் முதல் நாடு இந்தியா ஆகும்.  



 

6. பைாதுச் சபையின் தபலவராக ததர்ந்பதடுக்கப்ைட்டவர் கபடசியாக 2021 ஏப்ரல் மாதம் 

மாலத்தீவின் பவளியுறவு அபமச்சராக இருந்த தைாது, இந்தியாவுக்கு விஜயம் பசய்தார். 

இந்தியாவின் அக்கம்ைக்கத்து முதல் பகாள்பகயின் ஒரு ைகுதியாக மாலத்தீவு ஒரு முக்கிய 

இடத்பதப் ைிடித்துள்ளது மற்றும் ைிரதமர் மற்றும் இரு அபமச்சர்களின் சாகர் ைார்பவ 

இருதரைினருக்கும் இபடயிலான இருதரப்பு ஒத்துபைப்ைின் முழு அளபவயும் மதிப்ைாய்வு 

பசய்யும் என்று எதிர்ைார்க்கப்ைடுகிறது. இந்த விவாதங்கள் இரு நாடுகளுக்கும் இபடயில் 

தவகமாக விாிவபடந்து வரும் உறவுகளுக்கு தமலும் தவகத்பத அளிக்கும் என்று 

எதிர்ைார்க்கப்ைடுகிறது. இந்தப் ையணத்தின் தைாது மாலத்தீவின் இந்திய மானிய 

உதவியுடன் பசயல்ைடுத்தப்ைடவுள்ள உயர் தாக்க சமூக தமம்ைாட்டு திட்டங்களுக்கான 

ஒப்ைந்தமும் பகபயழுத்திடப்ைடும்.  

  

நியூ படல்லி  

ஜூபல  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. 

 


