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વિદશે મતં્રી અને માલદીિનાં વિદેશ મતં્રી િચ્ચે મીટિંગ 

ઓગસ્િં 13, 2020 

 
1. ભારતનાં વિદેશ મતં્રી ડૉ. એસ. જયશંકર (વિદશે મંત્રી) અન ેમાલદીિના ંવિદશે મંત્રી અબ્દલુ્લા શાવિદ િચ્ચ ે

13 ઓગસ્િં, 2020 ના ંરોજ વિડીયો કોન્ફરન્સ મારફત મીટિંગ યોજાઇ િતી. 
 

2. આ િાતાાલાપ ભારત અને માલદીિ િચ્ચે વનયવમત ઉચ્ચ-સ્તરના ંઆદાન-પ્રદાનોનો વિસ્સો િતો. તેણે 
વવિપક્ષીય સંબંધોની વસ્િવત જાણિાની અને કોવિડ-19 ના ંસંદબામા ંતિા એકંદર વવિપક્ષીય ભાગીદારીનાં 
સંદભામા ંકેિંલીક સીમાવચહ્ન જાિેરાતો કરિા માિેં એક તક પ્રદાન કરી િતી. મંત્રીઓએ ભારત અને માલદીિ 
િચ્ચે લાંબા-સમયનાં પરરપક્િ બનેલા સંબંધોની વસ્િવતની સમીક્ષા કરી િતી, અને સંતોષ સાિે નોંધ લીધી 
િતી કે કોવિડ-19 મિામારી વવિપક્ષીય સિકારની ગવત ધીમી કરી શકી નિી. વિદશે મંત્રીએ ભારતનાં લોકો 
અને સરકાર િતી માલદીિના ંલોકો અને સરકારને શુભેચ્છાઓ પણ પાઠિી િતી, અન ેરાષ્ટ્રપવત સોવલિન ે
ખાતરી આપી િતી કે ભારત તેનાં નજીકના ંદરરયાઇ પાડોશી અન ેમુશ્કેલ સમયમા ંવમત્ર પડખ ેઉભો છે. 

 
3. વિદેશ મંત્રીએ ખુશી વ્યક્ત કરી િતી કે કોવિડ-19નો મુકાબલો કરિામાં ભારત અને માલદીિ વિારા ખુબ 

નજીક રિીન ે કાયા કરિામાં આવ્યંુ િતુ ં અને પાડોશી દશેોમાં માલદીિ ભારતીય કોવિડ-19 સંબંવધત 
સિાયતાનું સૌિી મોિંો લાભાિી દેશ છે. વિદેશ મંત્રીએ મિામારીની આરોગ્ય અને આર્થિક અસર ન્યૂનત્તમ 
કરિા માિેં માલદીિને તમામ સંભવિત સિાયતા કરિા માિેંના ંભારતની સતત કરિંબવધતાની પુનઃપુવિ કરી 
િતી. ભારતના ં વિદશે મતં્રી અને માલદીિનાં વિદેશ મંત્રી શાવિદે ભારપિૂાક કહ્ુ ંિતુ ં કે વ્યાપક જોડાણ 
સમૃવવધમા ંપરરણમે છે.    

 
4. રડવજિંલ વિડીયો કોન્ફરન્સમા,ં વિદેશ મંત્રીએ નીચેની જાિેરાતો કરી િતી: 

 

(i) ગ્રેિંર માલ ેકનેવક્િંવિિંી પ્રોજેક્િં (જીએમસીપી): 
 

માલદીિ સરકારની વિનંતીનો પ્રવતભાિ આપતા, વિદશે મતં્રીએ 100 વમવલયન યુએસ ડોલરનાં અનદુાન અન ે
400 વમવલયન યુએસ ડોલરની નિી લાઇન ઑફ કે્રરડિં સમાિતા આર્થિક પેકેજ મારફત માલદીિમાં 
જીએમસીપીના ં અમલીકરણન ે સમિાન આપિાનાં ભારત સરકારનાં વનણાયની જાિેરાત કરી િતી. વિદેશ 
મંત્રીએ નોંધ લીધી િતી કે આ માલદીિમાં સૌિી મોિંો નાગરરકી ઇન્રાસ્રક્ચર પ્રોજેક્િં બનશ,ે જે માલ ે
(માલદીિની રાજધાની) સાિે ત્રણ પાડોશી િંાપુઓ – વિલ્લ્લવગલી, ગુલ્િીફાલુ (જયાં ભારતીય લોઇન ઑફ 
કે્રરડિં અંતગાત એક પોિંાનું વનમાાણ કરિામાં આિી રહ્ું છે) અને વિલાફુવશ (નિો ઔદ્યોવગક ઝોન) ને 6.7 
રકમી લંબાઇનાં બ્રીજ અને કોઝિે લ્લકનાં વનમાાણિી જોડે છે. પૂણા િિા પર, આ સીમાવચહ્ન પ્રોજેક્િં 4 



િંાપુઓ િચ્ચે જોડાણ રેખા બનાિશ,ે તેનાંિી આર્થિક પ્રિૃવત્તમા ંિેગ મળશે, રોજગારીનુ ં વનમાાણ િશે અન ે
માલ ેપ્રાંતમા ંસિાાંગી શિેરી વિકાસને પ્રોત્સાિન મળશે.  

 

(ii) ભારત અને માલદીિ િચ્ચે સીધી કાગો ફેરી સેિાનો પ્રારંભ: જૂન 2019 મા ંમજવલસમા ંભારતના ં
િડાપ્રધાનની ભારત અન ે માલદીિ િચ્ચે ફરેી સિેા શરૂ કરિાની જાિેરાતને યાદ કરતા, વિદશે મંત્રીએ 
જાિેરાત કરી િતી કે િંૂંક સમયમા ંસીધી કાગો ફરેી સિેા શરૂ િશે. વિદશે મંત્રીએ બન્ન ે દેશો િચ્ચનેાં 
વવિપક્ષીય વ્યાપાર અને જોડાણમા ંિધારો કરિા અને આર્થિક ભાગીદારીમાં િધુ િેગ આપિામાં આ સેિાની 
અગત્યતા પર ભારપૂિાક જણાવ્યંુ િતુ.ં કાગો ફેરી સિેા દરરયાઇ જોડાણમાં િધારો કરશ ેઅને માલદીિમા ં
આયાતકારો માિેં અને ભારતમા ં વનકાસકારો માિેં પરૂિઠાઓમાં અનુમાન પ્રદાન કરશે. વ્યાપારીઓ માિેં 
લોવજવસ્િંક્સના ંખચાાઓમાં અને સમયમા ંપણ ઘિંાડો કરશે. 
 

(iii) એર રાિેલ બબલનુ ં વનમાાણ: વિદેશ મંત્રીએ રોજગારી, પ્રિાસન, તબીબી આપાત્તકાવલન િગેરે માિેં 
બન્ન ેપક્ષો તરફિી લોકોના ંઆિાગમનની સુવિધા પ્રદાન કરિા માિેં એર રાિેલ બબલનાં વનમાાણની પણ 
જાિેરાત કરી િતી. આપણા ખાસ જોડાણોન ેધ્યાનમાં રાખીને, માલદીિ પ્રિમ પાડોશી દશે છે જેની સાિે 
એર બબલ કાયારત કરિામાં આિી રહ્ો છે. આ એર બબલ માલદીિમાં પ્રિાસન આગમનો અને આિકમાં 
િધારો કરિા ભારતની સિાયતાને વચવહ્નત કરે છે. બન્ન ેદેશોમાં આરોગ્ય પ્રોિંોકોલનું કડક પાલન કરિામાં 
આિશે. એર બબલ અંતગાત પ્રિમ ઉડાન 18 ઓગસ્િંના ંરોજ શરૂ િિાનું અપેવક્ષત છે. 
 

(iv) માલદીિમાં જીિનજરૂરી ચીજિસ્તુઓનો પૂરિઠો: 1981 ના ંવવિપક્ષીય વ્યાપાર કરાર અંતગાત ભારતની 
કરિંબવધતા પૂણા કરતા, વિદેશ મંત્રીએ િષા 2020-21 માિેં માલદીિમાં જીિનજરૂરી ચીજિસ્તુઓનાં પૂરિઠા 
માિેંના ં ક્િોિંા રીન્યૂ કરિાના ં વનણાયને વ્યક્ત કયો િતો. આ જીિનજરૂરી ચીજિસ્તુઓમાં બિેંિંા, ડુંગળી, 
ચોખા, ઘઉં, લોિં, ખાંડ, દાળ અને ઇંડા જેિી ખોરાકની િસ્તુઓ તેમજ નદીની રેતી અને પથ્િરોનો 
સમાિેશ િાય છે. આ ક્િોિંા ખોરાકની સુરક્ષાની અને મિત્િની બાંધકામની િસ્તુઓનાં પૂરિઠાની ખાતરી 
આપ ેછે અને તેનાંિી માલદીિમા ંઆિી મિત્િની િસ્તુઓ માિેં સુવનવચચતતા અને ભાિની વસ્િરતા પ્રદાન 
કરે છે. 
 

કોવિડ-19 મિામારી દરવમયાન, જયારે પૂરિઠા સાંકળ ખોરિાઇ ગઇ િતી, ત્યારે ભારતે માલદીિને મિત્િની 
ખોરાક અન ેબાંધકામ સામગ્રીઓના ંપૂરિઠાની સિાયતા ચાલું રાખી િતી. મે 2020 મા,ં ભારત ે વમશન 
સાગર મારફત 580 િંન મિત્િનાં ખાદ્ય પદાિોની ભેંિં પણ આપી િતી. 
 

(v) તાકીદની નાણાકીય સિાયનું વનસ્તરણ: કોવિડ-19 ની પરરવસ્િવતને કારણે માલદીિને સામનો કરિો પડી 
રહ્ો છે તે આર્થિક પડકારો અને આર્થિક રીકિરીમાં માલદીિને સિાય કરિાની ભારતની કરિંબવધતાન ે
ધ્યાનમાં લઇને, વિદેશ મંત્રીએ જાિેરાત કરી િતી કે ભારત સરકાર વિારા સોફ્િં લોન વ્યિસ્િાનાં માગે 
માલદીિ સરકારને તાકીદની નાણાકીય સિાયની મુદ્દલમા ં િધારો કરિાનું નક્કી કરિામાં આવ્યંુ છે. લોન 
વ્યિસ્િાના ંસચોિં નમુનાને બન્ન ેપક્ષો વિારા અંવતમ રૂપ આપિામા ંઆિી રહ્ુ ંછે. 

 

5. વિદેશ મંત્રી શાવિદે તેની સરકારનાં વિકાસનાં પ્રાધાન્યો પણૂા કરિામાં ભારત સરકાર વિારા લેિામાં આિી 
રિેલા પગલાઓ માિેં પ્રશંસા અવભવ્યક્ત કરી િતી. તેણે નોંધ લીધી િતી કે ગ્રેિંર માલ ેકનેવક્િંવિિંી પ્રોજેક્િં 



ભારત-માલદીિ જોડાણોમાં એક નિું સીમાવચહ્ન િશ ેઅને માલલદીિનાં આર્થિક અને ઔદ્યોવગક રૂપાંતરણન ે
ગવત આપશે. ભારત વિારા સમયસર પિોંચાડિામાં આિલેી નાણાકીય સિાય બદલ વિદેશ મતં્રી શાવિદ ે
કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરી િતી. તેણે નોંધ લીધી િતી કે આ નાણાકીય સિાય કોવિડ-19 કિંોકિંીની અસર સામ ે
લડી રિેલા માલદીિનાં અિાતંત્રનો પુનઃઉવધાર કરિામાં મદદ કરશ.ે 

 
6. વિદેશ મંત્રી શાવિદે ભારત અને માલદીિ િચ્ચે એર બબલનાં વનમાાણ અનને સીધી કાગો ફેરી સેિા શરૂ 

કરિાના ંવનણાયનું સ્િાગત કયુાં િતુ.ં આ બન્ને પગલાઓ વવિપક્ષીય વ્યાપારને િધારે મજબૂત બનાિશ ેઅન ે
બન્ન ે દેશોના ં લોકોનાં પરસ્પરનાં સંબંધોમાં વનકિંતા લાિશે જે આપણી ગવતશીલ ભાગીદારીના ં પાયાના ં
પથ્િરો સમાન છે. 

 
7. નિેમ્બર 2018 િી, િડાપ્રધાન શ્રી નરેન્ર મોદી અને રાષ્ટ્રપવત ઇબ્રાવિમ મોિમદ સોવલિની આગેિાનીમા,ં 

ભારત અને માલદીિ ભાગીદારીના ંગવતશીલ અને મિાત્િાકાંક્ષી તબક્કામાં પ્રિેશ્યા છે જે પરસ્પરનાં વિચિાસ 
અને સંયુક્ત વિતોનાં આધાર પર આપણા રદઘાકાલીન જોડાણો પર વનમાાણ પામી છે. ભારતની ‘પાડોશીન ે
પ્રાિવમકતા’ વિદશે નીવત અને માલદીિની ‘ભારત પ્રિમ’ નીવત એકબીજાની પરૂક છે અને િિ ે નક્કર 
પરરણામો પ્રદર્થશત કરે છે. િડાપ્રધાન મોદી અને રાષ્ટ્રપવત સોવલિ છેલ્લા દોઢ િષામા ંચાર િખત મળ્યા છે. 
કોવિડ-19 સંબંવધત પરરવસ્િવતઓન ેઆધીન, રાષ્ટ્રપવત સોવલિ આ િષાનાં અંત સુધીમાં ભારતની મુલાકાત લ ે
તેિી સંભાિના છે. 
 

8. વિદેશ મંત્રી ડૉ. એસ. જયશકંર અન ે વિદશે મંત્રી અબ્દુલ્લા શાવિદે ખાસ કરીને 800 વમલીયન યુએસ 
ડોલરની લાઇન ઑફ કે્રરડિં અંતગાતનાં વવિપક્ષીય પ્રોજેક્્સ અને શરૂ કરિામાં આિેલી પિેલના ં
અમલીકરણમાં િાંસલ િયેલી પ્રગવત પર સંતોષ વ્યક્ત કયો િતો. બન્ન ેનેતાઓ નજીકિી સાિે મળીન ેકાયા 
કરિાનુ ંચાલુ ંરાખિા પર સંમત િયા િતા જેિી વવિપક્ષીય સંબંધો વ્યાપક અન ેઉંડાણપિૂાકનાં બનિાનુ ંચાલુ ં
રિે. 

 

 

નિી રદલ્િી 
ઓગસ્િં 13, 2020 
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