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విదేశ ాంగ మాంత్రి  మరియు మ ల్దీవుల విదేశ ాంగ మాంత్రి 
మధ్య సమ వేశాం 

ఆగస్టు 13, 2020 

 

1. భ రత విదేశ ాంగ మాంత్రి డ . ఎస్.జైశాంకర్ (బ హ్య వ్యవహ ర ల 

మాంత్రిత్వ శ ఖ) మరియు మ ల్దీవుల విదేశ ాంగ మాంత్రి అబ్దుల్ల  ష హిద్ 

మధ్య 2020 ఆగస్టు 13 న వీడియో క న్ఫరెన్స్ ద్వ ర  సమ వేశాం 

నిర్వహిాంచ రు. 

 

2.  తరచూ జరిగే ఉన్నత-స్థ యి పరస్పర సాంభ షణలలో భ గాంగ  భ రతదేశాం మరియు 

మ ల్దీవుల మధ్య సాంభ షణ జరిాంగది. ఈ సమ వేశాం COVID-19 మరియు ఇతర 

ద్వైప క్షిక భ గస్వ మ్మ్య ల నేపథ్యాంలో, ద్వైప క్షిక సాంబాంధ ల 

గురిాంచి లెక్క చూచుకొనుటకు మరియు కొన్ని అద్భుతమైన ప్రకటనలు చేయడ నికి 

ఒక అవక శ న్ని అాందిాంచిాంది. భ రతదేశాం మరియు మ ల్దీవుల మధ్య ఎాంతో క లాంగ  

ఉన్న సాంబాంధ ల స్థితిని మాంత్రులు సమీక్షిాంచ రు మరియు COVID-19 మహమ్మ రి 

ద్వైప క్షిక సహక రాం యొక్క పురోగతిని తగ్గిాంచలేకపోయిాందని సాంతృప్తితో 

గుర్తిాంచ రు. బ హ్య వ్యవహ ర ల మాంత్రిత్వ శ ఖ, ప్రజల యొక్క మరియు 

భ రత ప్రభుత్వాం యొక్క శుభ క ాంక్షలను మ ల్దీవుల ప్రభుత్వ నికి మరియు 

ప్రజలకు తెలియజేసిాంది మరియు భ రతదేశాం కష్టతరమైన సమయ ల్లో 

సముద్రాంలో తన దగ్గరి పొరుగైన స్నేహితుడి పక్ష న నిలుస్తుాందని 

ర ష్ట్రపతి సోలిహ్ ప్రభుత్వ నికి హ మీ ఇచ్చ రు. 

 

3. COVID-19 మహమ్మ రిని ఎదుర్కోవడాంలో భ రతదేశాం మరియు మ ల్దీవులు చ ల  

దగ్గరగ  పనిచేశ యని మరియు భ రతీయ పొరుగు దేశ లలో COVID-19 సాంబాంధిత 

సహ యాం యొక్క అతిపెద్ద లబ్ధిద ర దేశాం మ ల్దీవులు అని బ హ్య 

వ్యవహ ర ల మాంత్రిత్వ శ ఖ సాంతోషాం వ్యక్తాం చేసిాంది. మహమ్మ రి 

యొక్క ఆరోగ్య మరియు ఆర్ధిక ప్రభ వ న్ని తగ్గిాంచడ నికి మ ల్దీవులకు 

స ధ్యమైనాంత మద్దతు కోసాం భ రతదేశాం యొక్క నిబద్ధతను బ హ్య 

వ్యవహ ర ల మాంత్రిత్వ శ ఖ పునరుద్ఘ టిాంచిాంది. బ హ్య వ్యవహ ర ల 

మాంత్రిత్వ శ ఖ మరియు విదేశ ాంగ మాంత్రి ష హిద్ మెరుగైన ర కపోకల వల్ల 

సమృద్ధి వస్తుాందని నొక్కి చెప్ప రు. 

 



4. డిజిటల్ వీడియో క న్ఫరెన్స్ వద్ద, బ హ్య వ్యవహ ర ల మాంత్రిత్వ 

శ ఖ ఈ క్రిాంది ప్రకటనలు చేసిాంది: 

 

(i) గ్రేటర్ మ లే కనెక్టివిటీ ప్ర జెక్ట్ (GMCP): 

 

మ ల్దీవుల ప్రభుత్వాం చేసిన అభ్యర్థనకు ప్రతిస్పాందనగ , మ ల్దీవులలో 

GMCP అమలుకు 100 మిలియన్ డ లర్ల గ్ర ాంట్ మరియు 400 మిలియన్ డ లర్లతో 

కూడిన కొత్త లైన్ క్రెడిట్ ఆర్థిక ప్య కేజీ ద్వ ర  మద్దతు ఇవ్వడ నికి 

భ రత ప్రభుత్వాం తీసుకున్న నిర్ణయ న్ని బ హ్య వ్యవహ ర ల మాంత్రిత్వ 

శ ఖ ప్రకటిాంచిాంది . మ ల్దీవులలో ఇది అతిపెద్ద పౌర మౌలిక సదుప య ల 

ప్ర జెక్టు అని బ హ్య వ్యవహ ర ల మాంత్రిత్వ శ ఖ గుర్తిాంచిాంది, 6.7 

కిలోమీటర్ల పొడవు వాంతెన మరియు క జ్ వే లిాంక్ నిర్మ ణాం వలన మ లే 

(మ ల్దీవుల ర జధ ని) ను మూడు పొరుగు ద్వీప లతో కలుపుతుాంది - విల్లిాంగిలి, 

గుల్హిఫ హు (ఇక్కడ భ రతీయ నియాంత్రణలో ఓడరేవు నిర్మిస్తున్న రు) మరియు 

తిల ఫుషి (కొత్త ప రిశ్ర మిక జోన్). పూర్తయిన తర్వ త, ఈ మైలుర యి 

ప్ర జెక్ట్ 4 ద్వీప ల మధ్య మ ర్గ లను క్రమబద్ధీకరిస్తుాంది, తద్వ ర  

ఆర్థిక క ర్యకల ప లను పెాంచుతుాంది, ఉప ధి కల్పిస్తుాంది మరియు మ లే 

ప్ర ాంతాంలో సాంపూర్ణ పట్టణ అభివృద్ధిని ప్రోత్సహిస్తుాంది. 

 

(ii) భ రతదేశాం మరియు మ ల్దీవుల మధ్య ప్రత్యక్ష రవ ణ  నౌక సేవ 

ప్ర రాంభాం: భ రతదేశాం మరియు మ ల్దీవుల మధ్య సముద్ర మ ర్గ రవ ణ  సేవను 

ప్ర రాంభిాంచ లని జూన్ 2019 లో మజ్లిస్ లో చేసిన భ రత ప్రధ నమాంత్రి  

ప్రకటనను గుర్తుచేసుకున్న బ హ్య వ్యవహ ర ల మాంత్రిత్వ శ ఖ, తిన్నని 

సముద్ర మ ర్గ రవ ణ  సేవ త్వరలో ప్ర రాంభమవుతుాందని ప్రకటిాంచిాంది. 

ద్వైప క్షిక వ ణిజ్యాం మరియు ర కపోకలు పెాంచడాంలో మరియు ఇరు దేశ ల 

మధ్య ఆర్థిక భ గస్వ మ్య న్ని మరిాంత పెాంచడాంలో ఈ సేవ యొక్క 

ప్ర ముఖ్యతను బ హ్య వ్యవహ ర ల మాంత్రిత్వ శ ఖ నొక్కి చెప్పిాంది. 

రవ ణ  నౌక సేవ సముద్ర ర కపోకలను పెాంచుతుాంది మరియు మ ల్దీవులలోని 

దిగుమతిద రులకు మరియు భ రతదేశాంలోని ఎగుమతిద రులకు సరఫర లో ఖచ్చితత్వాం 

అాందిస్తుాంది. ఇది వస్తురవ ణ  ఖర్చులు మరియు వ్య ప రులకు సమయ న్ని ఆద  

చేస్తుాంది. 

 

(iii)విమ నయ ణ బుడగ సృష్టి: ఉప ధి, పర్య టక రాంగాం, వైద్య అత్యవసర 

పరిస్థితుల కోసాం ఇరువైపుల ప్రజలను తరలిాంచడ నికి వీలుగ  భ రతదేశాం మరియు 

మ ల్దీవుల మధ్య విమ నయ ణ బుడగను సృష్టిస్తున్నట్లు బ హ్య 

వ్యవహ ర ల మాంత్రిత్వ శ ఖ ప్రకటిాంచిాంది. మన ప్రత్యేక సాంబాంధ లకు 

అనుగుణాంగ , ఇటువాంటి విమ నయ ణ బుడగ పనిచేస్తున్న భ రతదేశ పొరుగులో 



మ ల్దీవులే మొదటిది. విమ నయ ణ బుడగ మ ల్దీవుల్లో పర్య టక ర కపోకలు 

మరియు ఆద య లను పెాంచడ నికి భ రతదేశాం యొక్క మద్దతును సూచిస్తుాంది. 

రెాండు దేశ లలో ఆరోగ్య ప్రోటోక ల్ లు ఖచ్చితాంగ  ప టిాంచబడత యి. 

విమ నయ ణ బుడగ క్రిాంద మొదటి విమ నాం ఆగస్టు 18 న ప్ర రాంభాం క నుాంది. 

 

(iv) మ ల్దీవులకు అవసరమైన వస్తువుల సరఫర : 1981 యొక్క ద్వైప క్షిక 

వ ణిజ్య ఒప్పాందాం ప్రక రాం భ రతదేశాం యొక్క నిబద్ధతను నెరవేర్చడాం, 2020-

21 సాంవత్సర నికి మ ల్దీవులకు అవసరమైన వస్తువుల సరఫర  కోసాం కోట లను 

పునరుద్ధరిాంచే నిర్ణయ న్ని బ హ్య వ్యవహ ర ల మాంత్రిత్వ శ ఖ 

తెలియజేసిాంది. సరుకుల్లో బాంగ ళ దుాంపలు, ఉల్లిప యలు, బియ్యాం, గోధుమలు, 

పిాండి, చక్కెర, పప్పు మరియు గుడ్లు, అల గే నది ఇసుక మరియు ర తి కాంకరలు 

ఉన్న యి. కోట లు ఆహ ర భద్రత మరియు అవసరమైన నిర్మ ణ వస్తువుల సరఫర కు 

భరోస  ఇస్త యి మరియు తద్వ ర  మ ల్దీవుల్లోని అటువాంటి ముఖ్యమైన 

వస్తువులకు నిశ్చయత మరియు ధర స్థిరత్వ న్ని అాందిస్తుాంది. 

 

COVID-19 మహమ్మ రి సమయాంలో, సరఫర  గొలుసులు దెబ్బతిన్నప్పుడు, 

మ ల్దీవులకు అవసరమైన ఆహ రాం మరియు నిర్మ ణ స మగ్రిని సరఫర  చేయడ నికి 

భ రతదేశాం మద్దతునిస్తూనే ఉాంది. మే 2020 లో, మిషన్ స గర్ ద్వ ర  

భ రతదేశాం 580 టన్నుల అవసరమైన ఆహ ర పద ర్థ లను బహుమతిగ  ఇచ్చిాంది. 

 

(v) అత్యవసర ఆర్థిక సహ యాం పొడిగిాంపు: COVID-19 పరిస్థితి క రణాంగ  

మ ల్దీవులు ఎదుర్కొాంటున్న ఆర్థిక సవ ళ్లు మరియు ఆర్థిక పునరుద్ధరణలో 

మ ల్దీవులకు సహ యాం చేయడ నికి భ రతదేశాం యొక్క నిబద్ధత దృష్ట్య , 

భ రత ప్రభుత్వాం మృదువైన రుణ అమరిక ద్వ ర  మ ల్దీవులకు సూత్రప్ర యాంగ  

అత్యవసర ఆర్థిక సహ య న్ని విస్తరిాంచ లన్న ప్రభుత్వ నిర్ణయ న్ని 

బ హ్య వ్యవహ ర ల మాంత్రిత్వ శ ఖ ప్రకటిాంచిాంది. రుణ ఏర్ప టు యొక్క 

ఖచ్చితమైన పద్ధతులను ఇరుపక్ష లు ఖర రు చేస్తున్న యి. 

 

5. విదేశ ాంగ మాంత్రి ష హిద్ తన ప్రభుత్వ అభివృద్ధి ప్ర ధ న్యతలను 

తీర్చడాంలో భ రత ప్రభుత్వాం తీసుకున్న చర్యలపై ప్రఘ డ ప్రశాంసలు 

వ్యక్తాం చేశ రు. గ్రేటర్ మ లే కనెక్టివిటీ ప్ర జెక్ట్ భ రతదేశాం- 

మ ల్దీవుల సాంబాంధ లలో ఒక కొత్త మైలుర యిగ  ఉాంటుాందని  మరియు మ ల్దీవుల 

ఆర్థిక మరియు ప రిశ్ర మిక పరివర్తనకు లాంగరువేస్త యని ఆయన గుర్తిాంచ రు. 

భ రతదేశాం సక లాంలో ఆర్థిక సహ యాం చేస్తున్నాందుకు విదేశ ాంగ మాంత్రి 

ష హిద్ కృతజ్ఞతలు తెలిప రు. COVID -19 సాంక్షోభాం ప్రభ వాంతో 

పట్టుసడలుతున్న మ ల్దీవుల ఆర్థిక వ్యవస్థ పునరుద్ధరణకు ఈ ఆర్థిక 

సహ యాం సహ యపడుతుాందని ఆయన గుర్తిాంచ రు. 



 

6. భ రతదేశాం మరియు మ ల్దీవుల మధ్య విమ నయ ణ బుడగ మరియు ప్రత్యక్ష 

సముద్ర రవ ణ  సేవలను రూపొాందిాంచే నిర్ణయ న్ని విదేశ ాంగ మాంత్రి ష హిద్ 

స్వ గతిాంచ రు. ఈ రెాండు దశలు ద్వైప క్షిక వ ణిజ్య న్ని మరియు ఇరు దేశ ల 

మధ్య ప్రజల నుాండి ప్రజల సాంబాంధ లను మరిాంత బలోపేతాం చేస్త యి, ఇది మన 

చురుకైన భ గస్వ మ్య నికి పున ది అవుతుాంది. 

 

7. నవాంబర్ 2018 నుాండి, ప్రధ నమాంత్రి శ్రీ నరేాంద్ర మోడి మరియు ర ష్ట్రపతి 

ఇబ్రహీాం మొహమ్మద్ సోలిహ్ న యకత్వాంలో, భ రతదేశాం మరియు మ ల్దీవులు 

పరస్పర విశ్వ సాం మరియు భ గస్వ మ్య ప్రయోజన ల ఆధ రాంగ  మన శ శ్వత 

సాంబాంధ లపై ఆధ రపడే భ గస్వ మ్యాం యొక్క చురుకైన మరియు 

ప్రతిష్ట త్మక దశను ప్ర రాంభిాంచ యి. భ రతదేశాం యొక్క ‘నైబర్ హుడ్ 

ఫస్ట్’ విదేశ ాంగ విధ నాం మరియు మ ల్దీవుల ‘ఇాండియ  ఫస్ట్’ విధ నాం 

ఒకద నికొకటి సాంపూర్ణాంగ  ఉన్న యి మరియు ఇకపై దృఢమైన ఫలిత లను 

ప్రదర్శిస్త యి. గత ఒకటిన్నర సాంవత్సర లలో ప్రధ ని మోడి, ర ష్ట్రపతి 

సోలిహ్ న లుగుస ర్లు సమ వేశమయ్య రు. COVID -19 సాంబాంధిత పరిస్థితులు 

అనుమతిస్తే ర ష్ట్రపతి సోలిహ్ ఈ ఏడ ది చివర్లో భ రతదేశ న్ని 

సాందర్శిాంచే అవక శాం ఉాంది. 

 

8. బ హ్య వ్యవహ ర  మాంత్రి డ . ఎస్ జైశాంకర్ మరియు విదేశ ాంగ మాంత్రి 

అబ్దుల్ల  ష హిద్ ద్వైప క్షిక ప్ర జెక్టులు మరియు క ర్యక్రమ ల 

అమలులో స ధిాంచిన పురోగతిపై సాంతృప్తి వ్యక్తాం చేశ రు, ముఖ్యాంగ  800 

మిలియన్ డ లర్ల క్రెడిట్ లైన్ క్రిాంద ద్వైప క్షిక సాంబాంధ లు మరిాంత 

విస్తృతాంగ  మరియు లోతుగ  కొనస గడ నికి ఇరువురు న యకులు కలిసి పనిచేయడాం 

కొనస గిాంచడ నికి అాంగీకరిాంచ రు. 

 

క్రొత్త ఢిలీ్ల 

ఆగస్టు 13, 2020 
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