Phone call between External Affairs Minister and Foreign
Minister of Madagascar
March 01, 2021
ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಮೆಡ ಗ ಸಕರ್ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವರ ನಡತವೆ ದೂರವ ಣಿ ಸಾಂಭ ಷಣೆ
ಮ ರ್ಚ್ 01, 2021
ಮೆಡ ಗ ಸಕರ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಭ ಗದಲ್ಲಿ ಮ ನವಿೇಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನತು ಎದತರಿಸಲತ ಅಾಂತ ರ ಷ್ಟ್ರೇಯ ಒಗಗಟ್ತಟ ಮತ್ತು
ನೆರವು ನೇಡತವಾಂತೆ ಮೆಡ ಗ ಸಕರ್ ಸರ್ ್ರದ ತ್ತತ್ತ್ ಮನವಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರರಯೆಯ ಗಿ ಭ ರತ್ ಸರ್ ್ರ 1000 ಮೆ.ಟ್ನ್
ಅಕ್ರಕ ಮತ್ತು 10,000 ಮ ತೆರಗಳ ಹೆರ್ಚಸಿಕ್ತು ಅನತು ಮೆಡ ಗ ಸಕರ್ಗೆ ಕ್ಳತಹಿಸತತಿುದ. ಮ ನವಿೇಯ ನೆರವಿನ
ಜವ ಬ್ ಾರಿಯನತು ಭ ರತಿೇಯ ನೌರ್ ಪ್ಡೆಯ ಹಡಗತ ಜಲ ಶ್ವ ನೇಡಲ ಗತತಿುದತಾ, ಇದತ ಮ ರ್ಚ್ 3 ರಾಂದತ ಧ ನು
ಮತ್ತು ವೆೈದುಕ್ರೇಯ ನೆರವಿನೊಾಂದಿಗೆ ಹೊರಡಲ್ಲದ ಹ ಗೂ 21-24 ಮ ರ್ಚ್ 2021ರ ನಡತವೆ ಮೆಡ ಗ ಸಕರ್ನ
ಅಯೇಲ ಬಾಂದರನತು ತ್ಲತಪ್ಲ್ಲದ.
ಮೆಡ ಗ ಸಕರ್ ಸರ್ ್ರಕ್ಕಕ ತ್ವರಿತ್ವ ಗಿ ಭ ರತಿೇಯ ನೆರವು ನೇಡತವ ಬಗೆಗ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವ ಡ .ಎಸ್.ಜೈಶ್ಾಂಕ್ರ್
ರವರತ ಮೆಡ ಗ ಸಕರ್ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವ ಡ .ತ್ಹಿೇಾಂದರರ ನರಿವೆಲ್ೂಿ ಜಕ್ಕೂೇಬ್ ಎ.ಎಸ್. ಒಲ್ಲವ
ರವರೂಾಂದಿಗಿನ ಫ ೇನ್ ಸಾಂಭ ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮ ಹಿತಿಯನತು ನೇಡಿದರತ. ಫ ೇನ್ ಸಾಂಭ ಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ,
ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವುವಹ ರಗಳ ಸಚಿವರತ ಭ ರತ್ ಮತ್ತು ಮೆಡ ಗ ಸಕರ್ ನಡತವಿನ ಸ್ುೇಹರ್ ಕಗಿ ಅತ್ತುತ್ುಮ ದಿವಪ್ಕ್ಷಿೇಯ
ಸಾಂಬಾಂಧಗಳನತು ನೆನಪಿಸಿಕ್ಕೂಾಂಡರತ ಮತ್ತು ಅಾಂತ್ಹ ಮ ನವಿೇಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಟನಲ್ಲಿ ಮೆಡ ಗ ಸಕರ್ ಜನರಿಗೆ ಸಹ ಯ
ಮ ಡತವ ಗ ಭ ರತ್ ಯ ವ ಗಲೂ ಪ್ರತಿಕ್ರರಯಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಒಬಬರತ. ಸ್ಪ್ಟಾಂಬರ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ಭ ರತಿೇಯ
ನೌರ್ ಪ್ಡೆಯ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ 1000 ಮೆ.ಟ್ನ್ ಅಕ್ರಕ ಸ ಗಣೆಯನತು ಮೆಡ ಗ ಸಕರ್ಗೆ ತ್ಲತಪಿಸಲ ಯಿತ್ತ.
ಮೆಡ ಗ ಸಕರ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಡಮ ರತತ್ದ ನಾಂತ್ರ ಭ ರತಿೇಯ ನೌರ್ ಪ್ಡೆ ಮೊದಲ ಬ್ ರಿಗೆ ನೆರವು ನೇಡಿತ್ತ ಮತ್ತು
ಜನವರಿ 2020 ರಲ್ಲಿ ಐಎನ್ಎಸ್ ಐರ ವತ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ವೆನಲ ಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ್ ಬಾಂಬಲವನತು ನೇಡಿತ್ತ.
ಮ ರ್ಚ್ 2020 ರಲ್ಲಿ, ಐಎನ್ಎಸ್ ಶ ದತ್ಲ್ ಆಾಂಟ್ಟಸಿರ ನ ಬಾಂದರಿಗೆ ಭೇಟ್ಟ ನೇಡಿದರತ ಮತ್ತು ಮೆಡ ಗ ಸಕರ್ನ
ಉತ್ುರ ಪ್ರದೇಶ್ದಲ್ಲಿ ಭ ರಿ ಪ್ರವ ಹವನತು ಎದತರಿಸಲತ ಭ ರತ್ದಿಾಂದ ಮೆಡ ಗ ಸಕರ್ಗೆ ಸಹ ಯವ ಗಿ 600 ಟ್ನ್
ಅಕ್ರಕ ವಿತ್ರಿಸಲ ಯಿತ್ತ.
ಹಿಾಂದೂ ಮಹ ಸ ಗರದ ಕ್ಡಲ ನೆರಹೊರಯವರ ಗಿ, ಸರ್ ್ರ ಮತ್ತು ಮೆಡ ಗ ಸಕರ್ ಜನರತ ಯ ವ ಗಲೂ ಭ ರತ್
ಸರ್ ್ರ ಮತ್ತು ಜನರ ಬಾಂಬಲ ಮತ್ತು ಒಗಗಟ್ಟನತು ನಾಂಬಬಹತದತ ಎಾಂದತ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವರತ ಮೆಡ ಗ ಸಕರ್
ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವರಿಗೆ ಭರವಸ್ ನೇಡಿದರತ. ಇಬಬರತ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಮಾಂತಿರಗಳತ ಪ್ರಸಪರ ಆಸಕ್ರುಯ ಇತ್ರ ವಿಷಯಗಳ
ಬಗೆಗ ಸಹ ಚಚಿ್ಸಿದರತ.
ಈ ಭೇಟ್ಟಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಐಎನ್ಎಸ್ ಜಲ ಶ್ವ ಭ ರತಿೇಯ
ವ ರಗಳ ರ್ ಲ ಮಲಗ ಸಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ಡೆಗಳ ಸ ಮರ್ಥು್ ವೃದಿಿ
ನಯೇಜಿಸಲ ಗತತಿುದ.
ಐಎನ್ಎಸ್ ಜಲ ಶ್ವ ಕ್ಕೂಮೊರೂಸ್ ಗಣರ ಜುದ ಪ್ ೇರ್ಟ್
ಅಲ್ಲಿ 1000 ಮೆಟ್ಟರಕ್ ಟ್ನ್ ಭ ರತಿೇಯ ಅಕ್ರಕ ಸರಕ್ತಗಳನತು
ಕ್ಕೂಮೊರೂಸ್ಗೆ ಭೇಟ್ಟ ನೇಡಿದ ಸಾಂದಭ್ದಲ್ಲಿ ಭ ರತ್ದ ಉಪ
ಪ್ ರೈಕ್ಕಯ ಗಿದ.

ನೌರ್ ತ್ರಬೇತಿ ತ್ಾಂಡವನತು ಹೊಾಂದಿದತಾ, ಎರಡತ
ಮತ್ತು ತ್ರಬೇತಿಗ ಗಿ ಮೆಡ ಗ ಸಕರ್ನಲ್ಲಿ
ಅಾಂಜೂೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಸಿಿತಿಯನತು ಹೊಾಂದಿದತಾ,
ವಿತ್ರಿಸಲ್ಲದ. ಇದತ ಅಕ್ಕೂಟೇಬರ್ 2019 ರಲ್ಲಿ
ಧುಕ್ಷರತ ಘೂೇಷ್ಟ್ಸಿದ ಆಹ ರ ಸಹ ಯದ

ಮೆಡ ಗ ಸಕರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಕೂಮೊರೂಸು ಸ್ುೇಹಪ್ರ ರ ಷರಗಳಿಗೆ ಆಹ ರ ನೆರವು ಮತ್ತು ಸ ಮರ್ಥು್ದ ಪ್ ರೈಕ್ಕಯತ

ಪ್ರಧ ನ ಮಾಂತಿರ ಶ್ರೇ ನರೇಾಂದರ ಮೊೇದಿಯವರ ಸ ಗರದ ದೃಷ್ಟ್ಟಕ್ಕೂೇನ ಮತ್ತು ಹಿಾಂದೂ ಮಹ ಸ ಗರ ಪ್ರದೇಶ್ದಲ್ಲಿ
ನವವಳ ಭದರತ ಪ್ ರೈಕ್ಕದ ರರ ಗಿ ಭ ರತ್ದ ಸಮಯ-ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿತ್ ಪ ತ್ರಕ್ಕಕ ಅನತಗತಣವ ಗಿದ.
ನವ ದಹಲ್ಲ
ಮ ರ್ಚ್ 01, 2021

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s
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