Phone call between External Affairs Minister and Foreign
Minister of Madagascar
March 01, 2021

மடகாஸ்கர் வெளியுறவு மந்திாியுடன் வெளிெிகரா அமமச்சர் வதாமைபேசி
உமரயாடல்
மார்ச் 02, 2021
கடுமமயான ெறட்சி காரணமாக மடகாஸ்காின் வதற்கில் ஏற்ேட்டுள்ள மனிதாேிமான
வெருக்கடிமய சமாளிக்க சர்ெபதச ஒற்றுமம மற்றும் உதெிக்காக மடகாஸ்கர் அரசு அெசர
பெண்டுபகாளுக்கு ேதிைளிக்கும் ெிதமாக, இந்திய அரசு 1000 வமட்ாிக் டன் அாிசி மற்றும் 10,000
மாத்திமரகள் அனுப்புகிறது மடகாஸ்கருக்கு HCQ. மார்ச் 3 ஆம் பததி உணவு மற்றும் மருத்துெ
உதெியுடன் புறப்ேடும் இந்தியக் கடற்ேமடக் கப்ேல் ஜைாஷ்ொெில் மனிதாேிமான உதெிகள்
ெழங்கப்ேட்டு ெருகின்றன, பமலும் 2021 மார்ச் 21 முதல் 24 ெமர மடகாஸ்காில் உள்ள எப

ாைா

துமறமுகத்மத எட்டும் என்று எதிர்ோர்க்கேடுகிறது.
மடகாஸ்கர் அரசுக்கு உடனடி இந்திய உதெிமய இன்று வெளிெிகார அமமச்சர் டாக்டர் எஸ்.
வஜய்சங்கர் மடகாஸ்காின் வெளியுறவு மந்திாி, பமதகு டாக்டர் வத ிந்த்திராசனாி வொபைா
ஜாபகாோ ஏ.எஸ். ஒலிொவுடன் வதாமைபேசி உமரயாடலில் வதாிெித்தார். வதாமைபேசி
உமரயாடலின் போது,இந்தியாவுக்கும் மடகாஸ்கருக்கும் இமடயிைான சிறந்த இருதரப்பு
உறவுகமள ஈ.ஏ.எம். ெினவு கூர்ந்தார், பமலும் இது போன்ற மனிதாேிமான வெருக்கடியில்
மடகாஸ்கர் மக்களுக்கு உதவும் போது இந்தியா எப்போதும் முதல் ேதிைளித்தெர்களில் ஒருெராக
இருந்தது. வசப்டம்ேர் 2018 இல், 1000 வமட்ாிக் டன் அாிசி ஒரு இந்தியக் கடற்ேமட கப்ேலில்
மடகாஸ்கருக்கு ெழங்கப்ேட்டது. டயான் சூறாெளி மடகாஸ்கமரத் தாக்கியபோது முதலில்
ேதிைளித்தெர் இந்தியக் கடற்ேமட. 2020 ஜனொியில் ஐ.எஸ்.எஸ். ஐராெத் ஆேபரஷன்
வெண்ணில்ைாெின் கீழ் உடனடி உதெி ெழங்கப்ேட்டது. மடகாஸ்காின் ெடக்கு ேிராந்தியத்தில்
வேரும் வெள்ளத்மத எதிர்வகாண்டதற்காக இந்தியா.
இந்தியப் வேருங்கடல் முழுெதும் ஒரு கடல் அண்மட ொடாக, அரசாங்கமும் மடகாஸ்கர் மக்களும்
எப்போதும் அரசாங்கத்தின் மற்றும் இந்திய மக்களின் ஆதரமெயும் ஒற்றுமமமயயும் உண்டு
என்று மடகாஸ்காின் வெளியுறவு அமமச்சருக்கு EAM உறுதி அளித்தது. இரு வெளியுறவு
மந்திாிகளும் ேரஸ்ேர ெைன்களின் ேிற ேிரச்சிமனகள் குறித்தும் ெிொதித்தனர்.
இந்தப் ேயணத்தின் போது, ஐ.என்.எஸ். ஜைாஷ்ொ ஒரு இந்தியக் கடற்ேமட ேயிற்சி குழுமெயும்
கப்ேலில் மெத்திருப்ோர், இது மடகாஸ்காில் இரண்டு ொரங்களுக்கு மைகாசி சிறப்பு ேமடகளின்
திறன் பமம்ோடு மற்றும் ேயிற்சிக்காக ேயன்ேடுத்தேடுகிறது.
ஐ.என்.எஸ். ஜைாஷ்ொ வகாவமாபராஸ் குடியரசின் அன்ஜுனிலும் அமழப்பு ெிடுப்ோர, அங்கு
1000 வமட்ாிக் டன் இந்திய அாிசி சரக்குகமள ெழங்கும். அக்படாேர் 2019 இல்
வகாவமாபராஸுக்கு ெிஜயம் வசய்தபோது இந்தியத் துமண ஜனாதிேதி அறிெித்தேடி இந்த
உணவு உதெி ெளங்கள்.

மடகாஸ்கர் மற்றும் வகாவமாபராஸின் ெட்பு ொடுகளுக்கு உணவு உதெி மற்றும் திறமன
ெளர்ப்ேது ேிரதமர் ஸ்ரீ ெபரந்திர பமாடியின் சாகர் ோர்மெ மற்றும் இந்தியப் வேருங்கடல்
ேிராந்தியத்தில் ெிகர ோதுகாப்பு ெழங்குெராக இந்தியாெின் பெரத்மத பசாதித்த ேங்குக்கு ஏற்ே
உள்ளது.
ெியூ வடல்லி
மார்ச் 01, 2021
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