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ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଂ ମାଡାଗାସ୍କାର ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ବ ାନ ଜରଆିବର  ାର୍ତ୍ତାଳାପ 

ମାର୍ଚ୍ତ 01, 2021 

େକି୍ଷଣ ମାଡାଗାସ୍କାରବର ଭୟଙ୍କର ମରୁଡ ିକାରଣରୁ ଉପୁଜଥିି ା ମାନ କି ସଙ୍କଟର ମକୁା ଲିା ପାଇଁ ମାଡାଗାସ୍କାର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା  ଶି୍ୱ 
ଏକତା ଏ ଂ ସହାୟତା ନମିବେ କରାଯାଇଥି ା ନବି େନକୁ ରକ୍ଷା କର ିଭାରତ ସରକାର 1000 ବମଟ୍ରକି୍ ଟନ୍ ଚାଉଳ ଏ ଂ 100,000 
ହାଇବରାବକଲାବରାକୁଇନ  ଟକିା ମାଡାଗାସ୍କାରକୁ ପଠାଉଛେ।ି ଭାରତୀୟ ବନୌବସନା ଜାହାଜ ଜଳଶ୍ୱ ଜରଆିବର ଏହ ିମାନ କି ସହାୟତା 

ବେରଣ କରାଯାଉଛ।ି ଏହା ଖାେୟ ଏ ଂ ଚକିତି୍ସା ସହାୟତା ସାମଗ୍ରୀ ସହତି ମାର୍ଚ୍ତ 3 ବର ଭାରତ ଛାଡ ି ଏ ଂ 21 ରୁ 24 ମାର୍ଚ୍ତ 2021 
ମଧ୍ୟବର ମାଡାଗାସ୍କାରର ଇବହାଲା  ନ୍ଦରବର ପହଞ୍ଚ ି ବ ାଲି ଆଶା କରାଯାଉଛ।ି 

ମାଡାଗାସ୍କାର ସରକାରଙୁ୍କ ତୁରେ ଭାରତୀୟ ସହାୟତା  ଷିୟବର ଆଜ ିମାଡାଗାସ୍କାରର ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକତେର ବତହରିଜନାରବିଭବଲା 

ଜାବକା ା ଏ.ଏସ୍ ଓଲିଭାଙ୍କ ସହ ବ ାନ ଜରଆିବର  ାର୍ତ୍ତାଳାପବର ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକତେର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଜଣାଇଥିବଲ। 
 ାର୍ତ୍ତାଳାପ ସମୟବର ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ଏ ଂ ମାଡାଗାସ୍କାର ମଧ୍ୟବର  ନୁ୍ଧତ୍ୱର ଉତୃ୍କଷ୍ଟ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକତକୁ ମବନ 
ପକାଇଥିବଲ ଏ ଂ ମାଡାଗାସ୍କାର ବଲାକଙୁ୍କ ଏହପିର ିମାନ କି ସଙ୍କଟବର ସାହାଯୟ କର ିାକୁ ଆବଗଇ ଆସ ିାବର ସ ତେଥମ ବେଶମାନଙ୍କ 

ମଧ୍ୟବର ଭାରତ ରହଛି ିବ ାଲି କହଥିିବଲ। ବସବପତେମବର 2018 ବର 1000 ବମଟ୍ରକି୍ ଟନ୍ ଚାଉଳ ଏକ ଭାରତୀୟ ବନୌଜାହାଜବର 
ମାଡାଗାସ୍କାରକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ବଯବତବ ବଳ ଡାୟାବନ  ାତୟା ମାଡାଗାସ୍କାରକୁ କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ କରଥିିଲା ଭାରତୀୟ ବନୌବସନା ସ ତେଥବମ 
ସହାୟତା େୋନ କରଥିିଲା ଏ ଂ ଜାନୁଆରୀ 2020 ବର ଭାରତୀୟ ବନୌବସନା ଜାହାଜ ଐରା ତ ଦ୍ୱାରା ଅପବରସନ ଭୟାନଲିା ମାଧ୍ୟମବର 
ତୁରେ ସହାୟତା େୋନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ତ 2020 ବର ଭାରତୀୟ ବନୌବସନା ଜାହାଜ ଶାେତୁଲ ଆଣ୍ଟସିରିାନାନା  ନ୍ଦର ଗସ୍ତ କର ି
ମାଡାଗାସ୍କାରର ଉର୍ତ୍ର ଅଞ୍ଚଳବର େ ଳ  ନୟା ପରସିି୍ଥତରି ମୁକା ଲିା ପାଇଁ ଭାରତରୁ ମାଡାଗାସ୍କାରକୁ ମାନ କି ସହାୟତା ଏ ଂ  ପିଯତୟୟ 

େଶମନ ସହାୟତା ଭା ବର 600 ଟନ୍ ଚାଉଳ  ତିରଣ କରଥିିଲା। 

ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାଡାଗାସ୍କାରର ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା ବେଇଛେବିଯ ଭାରତ ମହାସାଗରବର ସାମଦିୁ୍ରକ ପବଡାଶୀ 
ଭା ବର ମାଡାଗାସ୍କାର ସରକାର ଏ ଂ ଏଠାକାର ବଲାକମାବନ ସ ତୋ ଭାରତ ସରକାର ଏ ଂ ବଲାକଙ୍କ ସମଥତନ ଏ ଂ ଏକତା ଉପବର 
ଭରସା କରପିାରବି । େୁଇ ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ପାରସ୍ପରକି ସ୍ୱାଥତର ଅନୟାନୟ େସଙ୍ଗ ଉପବର ମଧ୍ୟ ଆବଲାଚନା କରଥିିବଲ। 

ଏହ ିଯାତ୍ରା ସମୟବର ଭାରତୀୟ ବନୌବସନା ଜାହାଜ ଜଳଶ୍ୱବର ଏକ ଭାରତୀୟ ବନୌବସୈନକି େଶକି୍ଷଣ େଳ ମାଡାଗାସ୍କାରବର େୁଇ ସପ୍ତାହ 

ପାଇଁ ନବିୟାଜତି ବହ  ଯାହାକ ିମାଡାଗାସ୍କାରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସୈନୟ ଳର େକ୍ଷତା  ୃଦ୍ଧ ିଏ ଂ ତାଲିମ େୋନ କର ି। 

 



ଭାରତୀୟ ବନୌବସନା ଜାହାଜ ଜଳଶ୍ୱ ବକାବମାବରାସ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆବଜାନ  ନ୍ଦରବର ମଧ୍ୟ ଅଟକ ି ବଯଉଁଠାବର ଏହା 1000 ବମଟ୍ରକି୍ 
ଟନ୍ ଭାରତୀୟ ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚାଇ । ଅବକତୋ ର 2019 ବର ବକାବମାବରାସ ଗସ୍ତ ସମୟବର ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍କ ଦ୍ୱାରା 

କରାଯାଇଥି ା ବ ାଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଏହ ିଖାେୟ ସହାୟତା ବଯାଗାଇ େଆିଯି । 

ମିତ୍ର ବେଶ ମାଡାଗାସ୍କାର ଏ ଂ ବକାବମାବରାସକୁ ଖାେୟ ସହାୟତା ଏ ଂ େକ୍ଷତା  ୃଦ୍ଧ ିପାଇଁ ସହବଯାଗ େଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବରର ବମାେୀଙ୍କ 
ସାଗର ପରକିଳ୍ପନା ଏ ଂ ଭାରତ ମହାସାଗରବର ଏକ  ାସ୍ତ କି ସୁରକ୍ଷା େୋନକାରୀ ଭା ବର ଭାରତର ସମୟ ପରୀକି୍ଷତ ଭୂମିକା ସହତି 
ବମଳ ଖାଉଛ।ି 

ନୂଆେଲି୍ଲୀ 

ମାର୍ଚ୍ତ 01, 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. 


