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1. ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ (EAM) ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਿ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁੁੱਲਾ ਸ਼ਾਵਿਦ ਨੇ 
ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 13 ਅਗਸਤ, 2020 ਨ ੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। 
 

2. ਇਿ ਗੁੱਲਬਾਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਿ ਵਿਚਾਲੇ ਵਨਯਮਤ ਉੱਚ ਪੁੱਧਰੀ ਿਟਾਾਂਦਰੇ ਦਾ ਵਿੁੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦ ੇ
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੁਿੁੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ COVID-19 ਦੇ ਪਰਸੰਗ ਵਿੁੱਚ ਅਤੇ ਦੁਿੁੱਲੀ ਭਾਈਿਾਲੀ ਬਾਰ ੇ
ਕੁਝ ਮਿੁੱਤਿਪ ਰਣ ਐਲਾਨ ਕੀਤ ੇਗਏ। ਦੋਨਾਾਂ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਿ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪਰਿ ੇਸਬੰਧਾਾਂ ਦ ੇ
ਿਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵਲਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗੁੱਲ 'ਤੇ ਤੁੱਸਲੀ ਪਰਗਟਾਈ ਵਕ COVID -19 ਮਿਾਾਂਮਾਰੀ ਦੁਿੁੱਲੇ ਸਵਿਯੋਗ ਦੀ 
ਰਫਤਾਰ ਨ ੰ ਨਿੀਂ ਘਟਾ ਸਕੀ ਿ।ੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ ਮਾਲਦੀਿ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਅਤੇ 
ਮਾਲਦੀਿ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨ ੰ ਿਧਾਈਆਾਂ ਿੀ ਵਦੁੱਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੋਲੀਿ ਨ ੰ ਭਰੋਸਾ ਵਦਿਾਇਆ ਵਕ ਇਸ ਔਿ ੇ
ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗੁਆਾਂਢੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੁੱਕਜੁਟ ਿ ੋਕੇ ਿੜਾ ਿ।ੈ 
 

3. ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੁੱਲ 'ਤੇ ਿੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਿਰ ਕੀਤੀ ਵਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਿ ਨੇ COVID -19 ਮਿਾਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ 
ਨਵਜੁੱਠਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੁੱਚ ਨੇੜ ੇਵਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਿ ੈਅਤੇ ਇਿ ਿੀ ਵਕਿਾ ਵਕ ਭਾਰਤ ਿੁੱਲੋਂ ਗੁਆਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨ  ੰਵਦੁੱਤੀ 
ਗਈ ਮਦਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਲਦੀਿ ਸਭ ਤੋਂ ਿੁੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਿ।ੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਿਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਸਿਤ 
ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਆਰਵਿਕ ਪਰਭਾਿ ਨ ੰ ਘੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲਦੀਿ ਨ ੰ ਿਰ ਮੁਮਵਕਨ ਮਦਦ ਦਣੇ ਪਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਟੁੁੱਟ  
ਿਚਨਬੁੱਧਤਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੁਿਰਾਈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਵਿਦ ਨੇ ਇਸ ਗੁੱਲ ਉੱਤ ੇਜ਼ੋਰ ਵਦੁੱਤਾ 
ਿਧੇਰੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਿੁਸ਼ਿਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਿ।ੈ 
 

4. DVC ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਿੇਠ ਵਲਿੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ: 
(i) ਗਰੇਟਰ ਮਾਲੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪਰੋਜੈਕਟ (GMCP): 

ਮਾਲਦੀਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਪਰਤੀਕਰਮ ਿਜੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ ਮਾਲਦੀਿ ਵਿੁੱਚ GMCP 

ਨ ੰ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਵਿੁੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਇੁੱਕ ਵਿੁੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਿੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, 
ਵਜਸ ਵਿੁੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਰਾਾਂਟ ਅਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਾਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਵਮਲ ਿੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 
ਵਕਿਾ ਵਕ ਇਿ ਮਾਲਦੀਿ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਿੁੱਡਾ ਨਾਗਵਰਕ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚਾ ਪਰਾਜੈਕਟ ਿੋਿੇਗਾ, ਵਜਸ ਵਿੁੱਚ 6.7 
ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਵਬਰਜ ਅਤੇ ਕੌਜ਼ਿ ੇ ਵਲੰਕ ਉਸਾਰ ਕੇ ਮਾਲੇ (ਮਾਲਦੀਿ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ) ਨ ੰ ਵਤੰਨ ਗੁਆਾਂਢੀ ਟਾਪ ਆਾਂ- 
ਵਿਵਲੰਗਲੀ, ਗੁਲਿੀਫਾਿ  (ਵਜੁੱਿੇ ਇੁੱਕ ਬੰਦਰਗਾਿ ਭਾਰਤ ਿੁੱਲੋਂ ਵਦੁੱਤੇ ਕਰਜ਼ ੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿੈ) ਅਤੇ 



ਵਿਲਾਫੁਸ਼ੀ (ਨਿਾਾਂ ਉਦਯੋਵਗਕ ਜ਼ੋਨ) ਨਾਲ ਜੋਵੜਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਇਸ ਮਿੁੱਤਿਪ ਰਣ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਿੋਣ ਨਾਲ ਚਾਰ ੋ
ਟਾਪ ਆਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਚਾਰ  ਸੰਪਰਕ ਸਿਾਪਤ ਿੋਿੇਗਾ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਮਾਲੇ ਿੇਤਰ ਵਿੁੱਚ ਆਰਵਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨ ੰ ਿੁਲਾਰਾ 
ਵਮਲੇਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਿੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮੁੁੱਚ ੇਸ਼ਵਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨ  ੰਿੁਲਾਰਾ ਵਮਲੇਗਾ। 
 

(ii) ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਿ ਵਿਚਾਲੇ ਵਸੁੱਧੀ ਕਾਰਗੋ ਫੈਰੀ ਸਿੇਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ: ਜ ਨ 2019 ਵਿੁੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਧਾਨ 
ਮੰਤਰੀ ਿੁੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਿ ਵਿਚਕਾਰ ਇੁੱਕ ਫੈਰੀ ਸਿੇਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਜਵਲਸ ਵਿੁੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨ  ੰ
ਯਾਦ ਕਰਦ ੇਿੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਵਨਆ ਵਕ ਵਸੁੱਧੀ ਕਾਰਗੋ ਫੈਰੀ ਸੇਿਾ ਜਲਦੀ ਿੀ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ 
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਿੁੱਲੇ ਿਪਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨ ੰ ਿਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਿਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦਰਵਮਆਨ ਆਰਵਿਕ ਭਾਈਿਾਲੀ ਨ ੰ ਿੋਰ ਅੁੱਗ ੇ
ਿਧਾਉਣ ਵਿੁੱਚ ਇਸ ਸੇਿਾ ਦੇ ਮਿੁੱਤਿ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਕਾਰਗੋ ਫੈਰੀ ਸੇਿਾ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਪਰਕ ਿਧੇਗਾ ਅਤੇ 
ਮਾਲਦੀਿ ਦੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਨਰਯਾਤਕਾਰਾਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਨ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ 
ਨਾਲ ਿਪਾਰੀਆਾਂ ਿੁੱਲੋਂ ਸਮਾਨ ਮੰਗਿਾਉਣ ਅਤੇ ਭੇਜਣ ਉੱਤੇ ਿੋਣ ਿਾਲੇ ਿਰਚ ੇਅਤੇ ਲੁੱਗਣ ਿਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਿੀ ਬੁੱਚਤ 
ਿੋਿੇਗੀ। 
 

(iii) ਏਅਰ ਟਰ ੈਿਲ ਬਬਲ ਦੀ ਵਸਰਜਣਾ: ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਿ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, 
ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਵਦ ਲਈ ਦੁਿੁੱਲੀ ਆਿਾਜਾਈ ਨ ੰ ਸਿੁਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਏਅਰ ਟਰ ੈਿਲ ਬਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ 
ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਬੰਧਾਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਲਦੀਿ ਅਵਜਿਾ ਪਵਿਲਾ ਗਆੁਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਿ,ੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਏਅਰ 
ਟਰ ੈਿਲ ਬਬਲ ਸੰਚਾਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿ।ੈ ਇਿ ਏਅਰ ਟਰ ੈਿਲ ਬਬਲ ਮਾਲਦੀਿ ਵਿਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟ ੇਅਤੇ ਮਾਲੀਆ 
ਿਧਾਉਣ ਨ ੰ ਿੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੁੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਿੈ। ਦੋਨਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅੰਦਰ ਵਸਿਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ 
ਸਿਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਇਸ ਏਅਰ ਬੁੱਬਲ ਿੇਠ ਪਵਿਲੀ ਫਲਾਈਟ 18 ਅਗਸਤ ਨ ੰ ਸ਼ੁਰ  ਿੋਣ ਦੀ ਆਸ 
ਿੈ। 
 

(iv) ਮਾਲਦੀਿ ਨ ੰ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿਸਤਾਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ: 1981 ਦ ੇ ਦੁਿੁੱਲੇ ਿਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਿਚਨਬੁੱਧਤਾ 
ਪ ਰੀ ਕਰਦ ੇਿੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਮਾਲਦੀਿ ਨ ੰ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿਸਤਾਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੋਟਾ ਮੜੁ 
ਤੋਂ ਮੰਜ਼ ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਿਸਤਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਿਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਵਜਿੇਂ ਆਲ , ਵਪਆਜ਼, ਚਾਿਲ, ਕਣਕ, 

ਆਟਾ, ਿੰਡ, ਦਾਲਾਾਂ ਅਤੇ ਆਾਂਵਡਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵਿਰੀ ਰਤੇ ਅਤੇ ਪੁੱਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਕੋਵਟਆਾਂ ਨਾਲ ਿਾਣ 
ਪੀਣ ਦੀ ਸੁਰੁੱਵਿਆ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿਸਤਾਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਿੋ ਸਕੇਗੀ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਮਾਲਦੀਿ ਅੰਦਰ 
ਅਵਜਿੀਆਾਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਦਾ ਵਮਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਿੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤ ੇਕੀਮਤਾਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੁੱਚ ਸਵਿਰਤਾ ਆਿੇਗੀ। 
 

ਜਦੋਂ COVID -19 ਮਿਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਚ ਅੜਚਨ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਲਦੀਿ ਨ ੰ ਜ਼ਰ ਰੀ 
ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸਮੁੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱਵਿਆ। ਮਈ, 2020 ਵਿੁੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਮਸ਼ਨ ਸਾਗਰ 
ਤੇ ਤਵਿਤ 580 ਟਨ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੋਿਫੇ ਦ ੇਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
 

(v) ਜ਼ਰ ਰੀ ਵਿੁੱਤੀ ਸਿਾਇਤਾ ਦੇਣਾ: COVID-19 ਦੇ ਿਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਮਾਲਦੀਿ ਅੁੱਗੇ ਆਈਆਾਂ ਵਿੁੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਅਤੇ 
ਮਾਲਦੀਿ ਨ ੰ ਆਰਵਿਕ ਬਿਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਪਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਿਚਨਬੁੱਧਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਵਿਦੇਸ਼ 



ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ ਵਸਧਾਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲਦੀਿ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨ ੰ ਸੌਫਟ ਲੋਨ ਰਾਿੀਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਵਿੁੱਤੀ 
ਸਿਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੋਿਾਾਂ ਵਧਰਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕਰਜ਼ ੇਨ ੰ ਅੰਤਮ ਰ ਪ ਵਦੁੱਤਾ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿ।ੈ 
 

5. ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਵਿਦ ਨੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਰਜੀਿਾਾਂ ਨ ੰ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 
ਿੁੱਲੋਂ ਚੁੁੱਕੇ ਕਦਮਾਾਂ ਦੀ ਡ ੰਘੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਵਕਿਾ ਵਕ ਗਰੇਟਰ ਮਾਲੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪਰਾਜੈਕਟ ਭਾਰਤ-ਮਾਲਦੀਿ 
ਸਬੰਧਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਨਿਾਾਂ ਮੀਲ ਪੁੱਿਰ ਿੋਿੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਿ ਦੀ ਆਰਵਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਵਗਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨ ੰ  ਅਧਾਰ ਦੇਿੇਗਾ। 
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਵਿਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਿੁੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਵਿੁੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਵਕਿਾ ਵਕ ਇਿ 
ਵਿੁੱਤੀ ਸਿਾਇਤਾ COVID -19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਰਭਾਿ ਨਾਲ ਜ ਝ ਰਿੀ ਮਾਲਦੀਿ ਦੀ ਆਰਵਿਕਤਾ ਨ ੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ 
ਵਿੁੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। 
 

6. ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਵਿਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਿ ਵਿਚਾਲੇ ਏਅਰ ਟਰ ੈਿਲ ਬਬਲ ਅਤੇ ਵਸੁੱਧੀ ਕਾਰਗੋ ਫੈਰੀ ਸੇਿਾ ਸ਼ਰੁ  
ਕਰਨ ਦ ੇਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਿ ਦੋਿੇਂ ਕਦਮ ਦੁਿੁੱਲੇ ਿਪਾਰ ਅਤੇ ਦੋਿਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦ ੇ
ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨ ੰ ਿੋਰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਿਨ। 
 

7. ਨਿੰਬਰ, 2018 ਤੋਂ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਨਵਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਬਰਾਵਿਮ ਮੁਿਮੰਦ ਸੋਲੀਿ ਦੀ ਅਗਿਾਈ 
ਿੇਠ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਿ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਇੁੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਿੀ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਚੁੱਲ ਪਏ ਿਨ, ਜੋ ਆਪਸੀ 
ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਅਤੇ ਸਾਾਂਝੇ ਵਿੁੱਤਾਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਾਡੇ ਸਦੀਿੀ ਸਬੰੰਧਾਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬਵਣਆ ਿੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਗੁਆਾਂਢੀ 
ਪਵਿਲਾਾਂ’ ਿਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਿ ਦੀ ‘ਭਾਰਤ ਪਵਿਲਾਾਂ’ ਿਾਲੀ ਨੀਤੀ ਇਕ ਦ ਜੇ ਦੀਆਾਂ ਪ ਰਕ ਿਨ ਅਤੇ 
ਿੁਣ ਇਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਿਮਣੇ ਿਨ। ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੋਲੀਿ ਵਪਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ 
ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਿਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੁੱਕੇ ਿਨ। COVID  -19 ਦੇ ਿਾਲਾਤ ’ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਿੁੰਦੇ ਿੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੋਲੀਿ 
ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੁੱਚ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਿੈ। 
 

8. ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁੁੱਲਾ ਸ਼ਾਵਿਦ ਨੇ ਦੁਿੁੱਲੇ ਪਰਾਜੈਕਟਾਾਂ ਅਤੇ ਪਵਿਲਾਾਂ, ਿਾਸ 
ਤੌਰ 'ਤੇ 80 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਤਵਿਤ ਿਨ, ਦੇ ਲਾਗ  ਿੋਣ ਵਿੁੱਚ ਿੋਈ ਪਰਾਪਤੀ ਉੱਤੇ ਤਸੁੱਲੀ ਪਰਗਟਾਈ। ਦੋਨਾਾਂ 
ਆਗ ਆਾਂ ਨੇ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱਿਣ 'ਤੇ ਸਵਿਮਤੀ ਵਦੁੱਤੀ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਦੁਿੁੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਿੋਰ ਿਢੇਰਾ  
ਅਤੇ ਡ ੰਘਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 
 

ਨਿੀਂ ਵਦੁੱਲੀ 
13 ਅਗਸਤ, 2020 

 

 
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. 

 
 


