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తీవ్రమ నై కరువ్ు కారణంగా దక్షణి మడగాస్కర లో నలెకొనన మానవ్ స్ంక్షోభాన్నన ఎదుర్కకన ందుకు అంతర్ాా తీయ 
స్ంఘభీావ్ం అలాగ ే స్హాయం కోస్ం మడగాస్కర ప్రభుతవం చేసని అతయవ్స్ర వినతికి స్పందసి్తూ , భారత ప్రభుతవం 
మడగాస్కర కు 1,000 మ ట్రరక్ ట్నునల బియయం మర్చయు 1,00,000 హ ైడ్రర కసీ కోో ర్ోకివన్ (హ చ సకీయయ) ట్ాయబ్లో టో్ను 
ప్ంప్ుత ంది. ఆన్-బ్ో ర్ భారతీయ న వ్ల్ షపి్ జలాశ్వ దరవర్ా ఈ మానవ్తర సాయాన్నన అందించడం జరుగుత ంద,ి 
ఆహారం మర్చయు వెైదయ స్హాయంత  ఈ నౌక మార్చి  3న బ్యలుదేరనుంది, అలాగే మడగాస్కర లోన్న పో ర్ ఆఫ్ 
ఎహో లాకు 2021 మార్చి  21-24 తదేీలోో  చరేుత ందన్న అంచనర వ స్ుూ నరనరు. 
 
మడగాస్కర ప్రభుతరవన్నక ి భారత్ అందసి్ుూ నన ఈ తక్షణ స్హాయం గుర్చంచి విదేశీ వ్యవ్హార్ాల మంతిర (ఈఏఎం) డ్ర. 
ఎస్. జ ైశ్ంకర ఫో న్ స్ంభాషణ దరవర్ా మడగాస్కర విదేశాంగ మంతిర గౌరవ్నీయ డ్ర. ట్ెహ ండ్రర జానరర్చవలెో జకోబ్ా ఏ. 
ఎస్. ఆలివాకు తలెియజశేారు. ఫో న్ స్ంభాషణ స్ందరభంగా, భారత్ మర్చయు మడగాస్కర ల మధ్యనునన అదుభతమ ైన 
దెైవపాక్షకి స్ంబ్ంధరల మితరతరవన్నన ఈఏఎం గురుూ చసే్ుకునరనరు అలాగే ఇలాంట్ర మానవ్ స్ంక్షోభంలో మడగాస్కర 
ప్రజలకు స్హాయం చయేడం విషయాన్నకొసతూ , భారత్ ఎలోప్ుపడత కయడ్ర అందర్చకంట్మ ముందే స్పందసి్ుూ ందన్న చెపాపరు. 
2018 సపెె్ ంబ్ర లో ఆన్-బ్ో ర్ న వ్ల్ నౌక దరవర్ా మడగాస్కర కు భారత్ 1,000 మ ట్రరక్ ట్నునల బియాయన్నన ప్ంపింది. 
డయాన  త ఫాను కారణంగా మడగాస్కర  అతలాకుతలం అయిన స్మయంలో భారతీయ న వీ మొట్్మొదట్రగా 
స్పందించింది, అలాగే ఐఎన్ ఎస్ అర్చహంత్ దరవర్ా 2020 జనవ్ర్చలో ఆప్ర్షేన్ వనె్నలాో  కింద తక్షణ స్హాయాన్నన 
అందించింది. 2020 మార్చి లో ఐఎన్ ఎస్ శారుు ల్ పో ర్ ఆఫ్ ఆంట్రసిర్ాననరకు ప్యనమ ై, హ చఏడ్ీఆర స్హాయం కింద 
మడగాస్కర కు భారత్ నుంచి 600 ట్నునల బియాయన్నన అందజసేింది. మడగాస్కర ఉతూ ర పరా ంతంలో భార్ీ వ్రదల వ్లో 
నెలకొనన విప్తకర ప్ర్చసిి త ల న ప్థ్యంలో భారత్ ఈ స్హాయాన్నన అందించింది. 
 
హ ందత మహాస్ముదర వాయప్ూ ంగా మార్చట్ెైమ్ పొ రుగు దశేాలోో  ఒకట్ెనై మడగాస్కర ప్రభుతవం అలాగే ప్రజలకు భారత్ 
ప్రభుతవం మర్చయు ప్రజల ప్క్షషానన ఎలోవ లలా మదు త  ఇంకా స్ంఘభీావ్ం ఉంట్ ందన్న మడగాస్కర విదేశాంగ మంతిరక ి
ఈఏఎం భర్ోసాన్నచరిరు. ప్రస్పరం ప్రయోజనం కలిగచన ఇతర అంశాలపెై కయడ్ర ఇరువ్ురు విదశేాంగ మంత ర లు 
చర్చి ంచరరు. 



 
ఈ ప్రయట్న స్ందరభంగా, ఐఎన్ఎస్ జలాశ్వ భారతీయ న వ్ల్ శిక్షణ బ్ ందరన్నన కయడ్ర తనత  పాట్  తీస్ుక లోనుంది. 
ర్ ండు వార్ాల పాట్  మలగాస ీ ప్రతయేక దళాలకు సామరియ న్నర్ాాణం మర్చయు శిక్షణను అందించేందుకు ఈ బ్ ందరన్నన 
అకకడ మోహర్చస్ుూ నరనరు. 
 
ర్చప్బోిక్ ఆఫ్ కోమోర్ోస్ లోన్న పో ర్ అంజౌన్ ను కయడ్ర ఐఎన్ ఎస్ జలాశ్వ స్ందర్చిస్ుూ ంది, అకకడ్ికి 1,000 మ ట్రరక్ ట్నునల 
భారతీయ బియాయన్నన అందజయేనుంది. 2019 అకో్ బ్ర లో భారత ఉప్ ర్ాష్రప్తి కోమోర్ోస్ ప్రయట్న స్ందరభంగా చసేని 
ప్రకట్న మరేకు ఈ ఆహార స్హాయాన్నన స్రఫర్ా చసే్ుూ నరనరు. 
 
మితర దేశాల ైన మడగాస్కర మర్చయు కోమోర్ోస్ లకు స్రఫర్ా చసే్ుూ నన ఈ ఆహార స్హాయం మర్చయు సామరియ 
న్నర్ాాణం కోస్ం అందిస్ుూ నన మదు త , ప్రధరన మంతిర ‘సాగర’ విజన్ మర్చయు హ ందత మహాస్ముదర పరా ంతంలో న్నకర 
భదరతర ప్రదరతగా భారత్ అనరదగిా పో షిస్ుూ నన పాతరకు అనుగుణంగాన  జరుగుత నరనయి. 
 
న్యయఢిలీ్ల 
మారిి 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. 

 


