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ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്ന്ത്ിയ ും മഡഗാസ്കർ വിദേശകാര്യമന്ത്ന്ത്ിയ ും 

തമ്മില ള്ള ടെലിദ ാൺ സുംഭാഷണും  

മാർച്ച് 01, 2021 

കെ ത്ത വര്ൾച്ചടയത്ത െർന്ന് ടതക്കൻ മഡഗാസ്കറിൽ നെന്ന ടകാണ്ടിര്ിക്ക ന്ന 

മാന ഷിക ന്ത്രതിസന്ധിടയ ദനര്ിൊൻ അന്ത്ാര്ാന്ത്ര ഐകയോർഢ്യത്തിന ും 

സഹായത്തിന ും ആവശയടെട്ട് മഡഗാസ്കർ സർക്കാർ അെിയന്ത്ിര്മായി 
നൽകിയ അഭയർത്ഥനയ്ക്ക്ക് മറ രെിയായി, ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ 1000 ടമന്ത്െിക് െൺ 

അര്ിയ ും 100,000 എച് സി കയ  ഗ ളികകള ും മഡഗാസ്കറിദലക്ക് കയറ്റ മതി 
ടെയ്യ ന്ന .മാർച്ച് 3 ന് ഭക്ഷണ-വവേയസഹായവ മായി ര റടെെ ന്ന ഇന്ത്യൻ 

നാവിക കെലായ ജലാശവയിലാണ് സഹായങ്ങൾ അയക്ക ന്നത് ഇത്  2021 

മാർച്ച് 21 മ തൽ 24 വടര്യ ള്ള തിയ്യതികളിൽ മഡഗാസ്കറിടല എദഹാല 

ത റമ ഖത്ത് എത്തിദച്ചര് ടമന്ന  ന്ത്രതീക്ഷിക്ക ന്ന . 

 

മഡഗാസ്കർ സർക്കാര്ിന  ദവണ്ടിയ ള്ള ഇന്ത്യയ ടെ ടരട്ടന്ന ള്ള ഈ സഹായും 

ഇന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്ന്ത്ി ദഡാ. എസ്. ജയ്ക്ശങ്കർ മഡഗാസ്കർ വിദേശകാര്യ 

മന്ത്ന്ത്ി ദഡാ. ടതഹിന്ത്രാസനാര്ിടവദലാ ജാദക്കാബ എ.എസ് ഒലിവയ മായി 
നെത്തിയ ദ ാൺ സുംഭാഷണത്തിൽ അറിയിച്ച . ദ ാൺ സുംഭാഷണത്തിനിടെ, 

ഇന്ത്യയ ും മഡഗാസ്കറ ും തമ്മില ള്ള മികച്ച ഉഭയകക്ഷി ബന്ധടത്തയ ും 

സൗഹൃേദത്തയ ും വിദേശകാര്യമന്ത്ന്ത്ി അന സ്മര്ിക്ക കയ ും, ഇത്തര്ും 

മാന ഷിക ന്ത്രതിസന്ധികളിൽ മഡഗാസ്കറിടല ജനങ്ങടള 

സഹായിദക്കണ്ടിവര് ദപാൾ ആേയും ന്ത്രതികര്ിക്ക ന്നവര്ിൽ ഇന്ത്യ 

എലലായ്ക്ദൊഴ ും മ ൻരന്ത്ിയില ണ്ടാക ടമന്ന  അറിയിക്ക കയ ും ടെയ്ക്ത . 

2018 ടസപ്റ്റ്റുംബറിൽ ഇന്ത്യൻ നാവിക കെലിൽ 1000 ടമന്ത്െിക് െൺ അര്ി 
മഡഗാസ്കറിദലക്ക് കയറ്റി എത്തിച്ചിര് ന്ന . മഡഗാസ്കറിൽ ആഞ്ഞെിച്ച 

ഡയാൻ െ ഴലിക്കാറ്റിൽ ഇന്ത്യൻ നാവികദസനയാണ് ആേയും 

ന്ത്രതികര്ണവ മാടയത്തിയത് കൂൊടത 2020 ജന വര്ിയിൽ ഐ എൻ എസ് 

ഐര്ാവത് ഓെദറഷൻ വാനില എന്ന ദരര്ിൽ സഹായവ ും നൽകിയിര് ന്ന . 
മഡഗാസ്കറിന്ടറ വെക്കൻ ദമഖലയിടല കനത്ത ടവള്ളടൊക്കടത്ത 



ദനര്ിെ ന്നതിന ള്ള എച് ഡി എ ആർ  സഹായവ മായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന ും 2020 

മാർച്ചിൽ ഐ എൻ എസ് ശർഡ ൾ, ആന്റീസിര്നാന ത റമ ഖും 

സരർശിക്ക കയ ും 600 െൺ അര്ി വിതര്ണും ടെയ്യ കയ ും ടെയ്ക്തിര് ന്ന .   

 

ഇന്ത്യൻ മഹാസമ ന്ത്േത്തിടല  ഒര്  സമ ന്ത്േ അയൽര്ാജയടമന്ന നിലയിൽ 

മഡഗാസ്കറിടല ഭര്ണകൂെത്തിന ും ജനങ്ങൾക്ക ും എലലായ്ക്ദൊഴ ും ഇന്ത്യൻ 

ഭര്ണകൂെത്തിന്ടറയ ും ജനങ്ങള ടെയ ും രിന്ത് ണയില ും 

ഐകയോർഢ്യത്തില ും  ആന്ത്ശയിക്കാടമന്ന് മഡഗാസ്കർ വിദേശകാര്യ മന്ത്ന്ത്ിക്ക് 
ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്ന്ത്ി ഉറെ് നൽകി. രര്സ്രര് താൽെര്യമ ള്ള മറ്റ് 
വിഷയങ്ങള ും ര്ണ്ട് മന്ത്ന്ത്ിമാർ തമ്മിൽ െർച്ച ടെയ്ക്ത . 

 

ഈ യാന്ത്തയ്ക്ക്കിടെ, ഐ എൻ എസ് ജലാശവയിൽ, മഡഗാസ്കറിടല മലഗാസി 
ന്ത്രദതയക ദസനയ ടെ രര്ിശീലനത്തിന ും വിഭവ ദശഷി വർദ്ധനവിവ ും  

സഹായകമായ ന്നതിന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന ള്ള നാവിക സുംഘടത്തയ ും 

ര്ണ്ടാഴ്െദത്തക്ക് വിനയസിക്ക ന്നതാണ്. 

 

ഐ എൻ എസ് ജലാശവ, ടകാദമാദറാസ് റിെബ്ലിക്കിടല ആൻജൂൺ ത റമ ഖും 

കൂെി സരർശിക്ക കയ ും 1000 ടമന്ത്െിക് െൺ ഇന്ത്യൻ അര്ി വിതര്ണും 

ടെയ്യ കയ ും ടെയ്യ ന്നതാണ്, ഭക്ഷണ സഹായത്തിനായ ള്ള ഈ വിതര്ണും 2019 

ഒക്ദൊബർ മാസത്തിടല സരർശനത്തിനിെയിൽ ഇന്ത്യൻ ഉരര്ാന്ത്രരതി വാഗ്
ോനും ടെയ്ക്തിര് ന്നതാണ്.  

 

ന്ത്രധാനമന്ത്ന്ത്ി ന്ത്ശീ നദര്ന്ത്രദമാേിയ ടെ സാഗർ എന്ന കാഴ്െൊെില ും ഇന്ത്യൻ 

മഹാസമ ന്ത്േ ദമഖലയിടല സപൂർണ സ ര്ക്ഷാ ോതാവ് എന്ന നിലയില ള്ള 

ഇന്ത്യയ ടെ കാലങ്ങളായി ടതളിയിടച്ചെ ത്ത െ മതലയില ും 

അധിഷ്ഠിതമായാണ് മഡഗാസ്കർ, ടകാദമാദറാസ് എന്നീ ര്ാജയങ്ങളിദലക്ക് 
ഭക്ഷയസഹായവ ും വിഭവദശഷി വർദ്ധനവിന ള്ള രിന്ത് ണയ ും നൽക ന്നത്. 

നയൂ  ഡൽഹി  

01 മാർച്ച്, 2021 

 

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. 


