
Foreign Secretary’s Visit to Maldives (November 9-10, 2020) 
November 06, 2020 

 
విదేశ ాంగ క ర్యదర్శి మ ల్దీవుల పర్యటన (నవాంబర్ 9-10, 2020) 
నవాంబర్ 06, 2020 

 

విదేశ ాంగ క ర్యదర్శి శ్రీ హర్ష్ వర్ధన్ శ్రిాంగ్ల  09-10 నవాంబర్ 2020 
తేదీల్లో అధిక రిక పర్యటన నిమిత్తాం మ ల్దీవులను సాందర్శిాంచనున్న రు. 
కోవిడ్-19 మహమ్మ రి క రణాంగ  తలెత్తిన అడ్డాంకుల తర్వ త ఇరు పక్ష ల 
మధ్య తొలి ఉన్నత స్థ యి వ్యక్తిగత చర్చలకు ఈ పర్యటన వేదిక 
క నుాంది. 
 
ఈ సాందర్భాంగ  మ ల్దీవుల అధ్యక్షుడు ఇబ్రహీాం మహమ్మద్ సోలిహ్ తో 
విదేశ ాంగ క ర్యదర్శి భేటీ క నున్న రు, అల గే విదేశీ వ్యవహ ర లు, 
రక్షణ, ఆర్థిక, ఆర్థిక భివృద్ధి, ప్రణ ళిక, అాంతర్గత (హోమ్) 
వ్యవహ ర లు, పర్య టకాం మరియు యువత & క్రీడల శ ఖలకు చెాందిన 
మాంత్రులతో కీలకమైన చర్చలు జరపనున్న రు. స్పీకర్ మహమ్మద్ నషీద్ తో 
కూడ  విదేశ ాంగ క ర్యదర్శి సమ వేశాం క నున్న రు, అల గే ఇతర ర జకీయ 
న యకులను కలవనున్న రు. 
 
భ రత్ అనుసరిస్తున్న ‘పొరుగుకు తొలి ప్ర ధ న్యాం’ విధ నాంలో 
మ ల్దీవులకు ప్రత్యేకమైన స్థ నాం ఉాంది. మ ల్దీవులతో ఈ క లపరీక్షకు 
తట్టుకున్న అల గే శ శ్వతమైన సాంబాంధాం ఇటీవలి నెలల్లో మరిాంత బలోపేతాం 
క వడాంతో ప టు వేళ్లూనుకుాంది కూడ . మ ల్దీవులు కోవిడ్ సాంక్షోభ న్ని 
ఎదుర్కొనేాందుకు సహ య న్ని అాందిాంచడాంలో కూడ  భ రత్ స్పాందిాంచిాంది. 
 
ఇరు దేశ ల మధ్య సమస్త ద్వైప క్షిక సాంబాంధ లు, ప్రస్తుతాం 
కొనస గుతున్న ద్వైప క్షిక ప్ర జెక్టులను విదేశ ాంగ క ర్యదర్శి 
సమీక్షిాంచనున్న రు. అల గే, కోవిడ్ అనాంతరాం కూడ  మ ల్దీవుల ఆర్థిక 
రికవరీ కోసాం భ రత్ కొనస గిాంచే సహ యాంతో ప టు ప్రస్తుత కోవిడ్ 
పరిస్థితిపై చర్చలు జరపనున్న రు. 
 
  



 
మ ల్దీవులతో భ రత్ కు ముడిపడి ఉన్న సాంబాంధ ల ప్ర ధ న్యతకు విదేశ ాంగ 
క ర్యదర్శి పర్యటన ఒక నిదర్శనాంగ  నిలుస్తుాంది, అల గే ఇరు దేశ ల 
మధ్య సహక రాం మరిాంత పుాంజుకునేాందుకు ఇది దోహదపడే అవక శాం ఉాంది. 
 
న్యూఢిల్లీ 
నవాంబర్ 06, 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. 

 


