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વિદેશ મંત્રી અને માડાગાસ્કરનાં વિદેશ મંત્રી િચ્ચે ફોન કૉલ
માચચ 01, 2021
તીવ્ર દૂષ્કાળનાં કારણે દવિણ માડાગાસ્કરમાં સર્જચયેલ માનિીય કટોકટીનં વનરાકરણ લાિિા માટે આંતરરાવિય
એકતા અને સહાયતા માટે માડાગાસ્કર સરકાર દ્િારા કરિામાં આિેલી તાત્કાવલક અપીલનાં પ્રવતભાિમાં, ભારત
સરકાર 1000 મેટ્રિક ટન ચોખા અને HCQ ની 100,000 ટેબ્લેટ્સની ખેપ માડાગાસ્કર મોકલી રહી છે . આ
માનિીય સહાય ભારતીય નૌસેનાનાં જહાજ જલશ્િ પર પહોંચાડિામાં આિી રહી છે , જે ખાદ્યાન્ન અને
તબીબી સહાયતા સાથે 3 માચચનાં રોજ પ્રસ્થાન કરશે અને માડાગાસ્કરમાં ઇઓહાલા બંદર પર 21-24 માચચ
2021 િચ્ચે પહોંચશે તેિં અપેવિત છે .
આજે વિદેશ મંત્રી ડૉ. એસ જયશંકર દ્િારા માડાગાસ્કરનાં વિદેશ મંત્રી મહામવહમ ડૉ. તેવહન્રાઝેનેટ્રરિેલો
ર્જકોબા એ એસ ઓવલિા સાથે ફોન પર િાતચીત દરવમયાન માડાગાસ્કર સરકારને ત્િટ્રરત ભારતીય સહાય
કરિાની બાબત પાઠિી હતી. ફોન પર િાતચીત દરવમયાન, વિદેશ મંત્રીએ ભારત અને માડાગાસ્કર િચ્ચેનાં
અદ્ભૂત વદ્િપિીય જોડાણો યાદ કયાચ હતં અને કહ્ં હતં કે આિી માનિીય કટોકટીમાં માડાગાસ્કરનાં લોકોને
સહાય કરિાની િાત આિે છે ત્યારે ભારત હંમેશા પ્રથમ પ્રવતભાિકો પૈકી રહ્ો છે સપ્ટેમ્બર 2018 માં,
ભારતીય નૌસેનાનાં જહાજથી 1000 મેટ્રિક ટન ચોખાની ખેપ માડાગાસ્કર પહોંચાડિામાં આિી હતી. જ્યારે
ચક્રિાય ડાયને માડાગાસ્કર પર ત્રાટક્યો હતો ત્યારે ભારતીય નૌસેનાં સૌપ્રથમ પ્રવતભાિક હતી અને ર્જન્યઆરી
2020 માં આઇએનએસ ઐરાિત દ્િારા ઓપરેશન િેવનલા હેઠળ ત્િરીત સહાય પહોંચાડિામાં આિી હતી. માચચ
2020 માં, આઇનએસ શાદૂચલે એવન્ટવસરાનાના બંદરની મલાકાત લીધી હતી અને માડાગાસ્કરનાં ઉત્તર પ્રાંતમાં
ભારે પૂરનો સામનો કરિા માટ માડાગાસ્કરને HADR સહાયતા તરીક 600 ટન ચોખા પહોંચાડ્યા હતા.
વિદેશ મંત્રીએ માડાગાસ્કરનાં વિદેશ મંત્રીને ખાતરી આપી હતી કે હહદ મહાસાગરમાં દટ્રરયાઇ પાડોશી તરીકે,
માડાગાસ્કરની સરકાર અને લોકો હંમેશા ભારતની સરકાર અને લોકોની સહાય અને એકતા પર વિશ્િાસ રાખી
શકે છે . બન્ને વિદેશ મંત્રીઓ પારસ્પટ્રરક વહતનાં અન્ય મદ્દાઓ પર પણ ચચાચ કરી હતી.
આ પ્રિાસ દરવમયાન, આઇએનએસ જલશ્િ પર ભારતીય નૌસેના તાલીમ ટકડી પણ હશે જે ને બે સપ્તાહ માટે
માલાગાસી સ્પેશ્યલ ફોસચનાં િમતા વનમાચણ અને તાલીમ માટે કાયચરત કરિામાં આિી રહી છે .
આઇએન એસ જલશ્િ કોમોરોસ ગણરાજ્યમાં અંજન બંદરની પણ મલાકાત લેશે જ્યાં તે 1000 મેટ્રિક ટન
ભારતીય ચોખાની ખેપ પહોંચાડશે. આ ખાદ્યાન્ન સહાયતા પૂરી પાડિાનં ભારતનાં ઉપ રાિપવત દ્િારા
ઓક્ટોબર 2019 માં તેઓની કોમોરોસની મલાકાત દરવમયાન કરિામાં આિેલી ર્જહેરાત અનસાર છે .

મૈત્રીપૂણચ દેશો માડાગાસ્કર અને કોમોરોસ ખાદ્યાન્નની સહાયતા પૂરી પાડિી અને િમતા વનમાચણ માટે મદદ
કરિી તે િડાપ્રધાન નરેન્ર મોદીનાં સાગર વિઝન સાથે અને વહન્દ મહાસાગર પ્રાંતમાં સ્પષ્ટ સરિા પ્રદાતા તરીકે
સમયની એરણ પર ખરો ઉતરેલા ભારત સાથે સમરેખ છે .
નિી ટ્રદલ્હી
માચચ 01, 2021
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