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ਵਿਦਸੇ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤ ੇਮੈਡਾਗਾਸਕਰ ਦ ੇਵਿਦਸੇ਼ ਮਤੰਰੀ ਦਰਵਮਆਨ ਹਈੋ ਫੋਨ 'ਤ ੇਗਲੱਬਾਤ  
 

1 ਮਾਰਚ, 2021 
 
ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਦੱਖਣ ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਗੰਭੀਰ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਨ ੱਖੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ 

ਨਵ ੱਠਣ ਲਈ ਆਲਮੀ ਇੱਕ  ਟਤਾ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦੇ ਪਰਤੀਕਰਮ ਿ ੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 

1000 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਚਾਿਲ ਅਤੇ 100,000 HCQ ਗੋਲੀਆ ਂਦੀ ਖੇਪ ਭੇ  ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਹ ਮਨ ੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਭਾਰਤੀ ਸਮ ੰਦਰੀ  ਹਾਜ਼  ਲਾਸ਼ਿ ਰਾਹੀਂ ਭੇ ੀ  ਾ ਰਹੀ ਹੈ,  ੋ ਭੋ ਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਕੇ 3 ਮਾਰਚ ਨ ੰ 

ਰਿਾਨਾ ਹੋਿੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ 21-24 ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ  ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ ਦ ੇਈਹੋਲਾ ਪੋਰਟ' ਤੇ ਪਹ ੰਚਣ 

ਦੀ ਆਸ ਹੈ। 
 

ਭਾਰਤ ਿੱਲੋਂ  ਫੌਰੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ.  ੈਸੰ਼ਕਰ ਨੇ ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ 

ਮਹਾਮਵਹਮ ਡਾ. ਤੇਵਹੰਦਰਜ਼ਾਨਰੀਿੇਲੋ  ੈਕੋਬਾ ਏ. ਐਸ. ਓਲੀਿਾ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ 

ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹ ੰਚਾਈ। ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤ ੇ

ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਗ ੇਦੋਸਤਾਨਾ, ਦ ਿੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨ ੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਵ ਥੱੋਂ ਤੱਕ  ਦੋਂ ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ 

ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ ਅਵ ਹੇ ਮਨ ੱਖੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਗਲੱ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਮਦਦ ਦੇਣ 

ਿਾਵਲਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹ ੰਦਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਮੈਡਗਾਸਕਰ ਵਿੱਚ ਵਡਆਣੇ ਤ ਫਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 

ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਚਾਿਲ ਦੀ ਖੇਪ ਭਾਰਤੀ  ਲ ਸੈਨਾ ਦੇ  ਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ ਭੇ ੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 

 ਨਿਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਿਨੀਲਾ ਤਵਹਤ INS ਆਰਯਾਿਰਤ ਰਾਹੀਂ ਤ ਰੰਤ ਮਦਦ ਭੇ ੀ ਗਈ। 
ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਾ ਂਨਾਲ ਨਵ ੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਰਚ, 2020 ਵਿੱਚ INS 

ਸ਼ਾਰਦ ਲ ਰਾਹੀਂ ਐਂਟੀਵਸਰਨਾਨਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਖੇ ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ ਨ  ੰHADR ਸਹਾਇਤਾ ਿ ੋਂ 600 ਟਨ ਚਾਿਲ 

ਪਹ ੰਚਾਇਆ। 
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨ ੰ ਭਰੋਸਾ ਵਦੱਤਾ ਵਕ ਵਹੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਪਾਰ ਸਮ ੰਦਰੀ ਗ ਆਂਢੀ 

ਹੋਣ ਦ ੇਨਾਤ ੇਮੈਡਾਗਾਸਕਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤ ੇਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦ ੇਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਹਮਾਇਤ 

ਅਤੇ ਇੱਕ  ਟਤਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਿਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਵਹਤ ਦੇ ਹੋਰ ਮ ੱਵਦਆਂ 'ਤੇ ਿੀ 

ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰ ੇਕੀਤੇ। 
 



ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ INS  ਲਾਸ਼ਿ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ  ਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵਸਖਲਾਈ ਟੀਮ ਿੀ ਸਿਾਰ ਹੋਿੇਗੀ, ਵ ਸ ਨ ੰ 

ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾਗਾਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਿਾਸਤ ੇਦ ੋ

ਹਫਵਤਆਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ  ਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
 

INS  ਲਾਸ਼ਿ ਕੋਮੋਰੋਸ ਗਣਰਾ  ਦੇ ਪੋਰਟ ਅੰ  ਨ ਵਿਖੇ ਿੀ ਰ ਕੇਗਾ, ਵ ੱਥੇ ਇਹ 1000 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਭਾਰਤੀ 

ਚਾਿਲ ਦੀ ਖੇਪ ਸਪ ਰਦ ਕਰੇਗਾ। ਭੋ ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ  ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 
ਦ ਆਰਾ ਅਕਤ ਬਰ, 2019 ਵਿਚ ਕੋਮੋਰੋਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। 
 

ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ ਅਤ ੇਕੋਮੋਰੋਸ ਨ ੰ ਭੋ ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਨਰਮਾਣ ਲਈ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ 

ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਨਵਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦ ੇSAGAR ਫਲਸਫੇ ਅਤੇ ਵਹੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ ਰੱਵਖਆ ਪਰਦਾਤਾ 

ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਖੀ ਗਈ ਭ ਵਮਕਾ ਅਨ ਸਾਰ ਹੈ। 
 

ਨਿੀਂ ਵਦੱਲੀ 

1 ਮਾਰਚ, 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. 

 
 


