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

విదేశీ వ్యవ్హారాల మంత్రి మరియు మడగాస్కర్ విదేశాంగ మంత్రి మధ్య
ఫో న్ కాల్
మార్చి 01, 2021
తీవ్రమన
ై కరువ్ు కారణంగా దక్షిణ మడగాస్కరలో నెలకొనన మానవ్ స్ంక్షోభాన్నన ఎదుర్కకనందుకు అంతర్ాాతీయ
స్ంఘీభావ్ం అలాగే స్హాయం కోస్ం మడగాస్కర ప్రభుతవం చేసన
ి అతయవ్స్ర వినతికి స్పందిస్ూ త, భారత ప్రభుతవం
మడగాస్కరకు 1,000 మట్రక్
ర ట్నునల బియయం మర్చయు 1,00,000 హైడ్రరకసీ కోోర్ోకివన్ (హచసీకయయ) ట్ాయబ్లో ట్ో ను
ప్ంప్ుత ంది. ఆన్-బ్ో ర్ భారతీయ నవ్ల్ షిప్ జలాశ్వ దరవర్ా ఈ మానవ్తర సాయాన్నన అందించడం జరుగుత ంది,
ఆహారం మర్చయు వెైదయ స్హాయంత ఈ నౌక మార్చి 3న బ్యలుదేరనుంది, అలాగే మడగాస్కరలోన్న పో ర్ ఆఫ్
ఎహో లాకు 2021 మార్చి 21-24 తేదీలో ో చేరుత ందన్న అంచనర వస్ుూనరనరు.
మడగాస్కర ప్రభుతరవన్నకి భారత్ అందిస్ూ ునన ఈ తక్షణ స్హాయం గుర్చంచి విదేశీ వ్యవ్హార్ాల మంతిర (ఈఏఎం) డ్ర.
ఎస్. జైశ్ంకర ఫో న్ స్ంభాషణ దరవర్ా మడగాస్కర విదేశాంగ మంతిర గౌరవ్నీయ డ్ర. ట్ెహండ్రరజానరర్చవల
ె ో జకోబ్ా ఏ.
ఎస్. ఆలివాకు తెలియజేశారు. ఫో న్ స్ంభాషణ స్ందరభంగా, భారత్ మర్చయు మడగాస్కరల మధ్యనునన అదుభతమైన
దెైవపాక్షిక స్ంబ్ంధరల మితరతరవన్నన ఈఏఎం గురుూచేస్ుకునరనరు అలాగే ఇలాంట్ర మానవ్ స్ంక్షోభంలో మడగాస్కర
ప్రజలకు స్హాయం చేయడం విషయాన్నకొసతూ , భారత్ ఎలో ప్ుపడత కయడ్ర అందర్చకంట్మ ముందే స్పందిస్ూ ుందన్న చెపాపరు.
2018 సెప్ ంె బ్రలో ఆన్-బ్ో ర్ నవ్ల్ నౌక దరవర్ా మడగాస్కరకు భారత్ 1,000 మట్రక్
ర ట్నునల బియాయన్నన ప్ంపింది.
డయాన త ఫాను కారణంగా మడగాస్కర అతలాకుతలం అయిన స్మయంలో భారతీయ నవీ మొట్్ మొదట్రగా
స్పందించింది, అలాగే ఐఎన్ఎస్ అర్చహంత్ దరవర్ా 2020 జనవ్ర్చలో ఆప్ర్ేషన్ వెన్నలాో కింద తక్షణ స్హాయాన్నన
అందించింది. 2020 మార్చిలో ఐఎన్ఎస్ శారుుల్ పో ర్ ఆఫ్ ఆంట్రసిర్ాననరకు ప్యనమై, హచఏడ్ీఆర స్హాయం కింద
మడగాస్కరకు భారత్ నుంచి 600 ట్నునల బియాయన్నన అందజేసింది. మడగాస్కర ఉతూ ర పారంతంలో భార్ీ వ్రదల వ్లో
నెలకొనన విప్తకర ప్ర్చసి త ల నప్థ్యంలో భారత్ ఈ స్హాయాన్నన అందించింది.
హందత మహాస్ముదర వాయప్ూ ంగా మార్చట్ెైమ్ పొ రుగు దేశాలోో ఒకట్ెన
ై మడగాస్కర ప్రభుతవం అలాగే ప్రజలకు భారత్
ప్రభుతవం మర్చయు ప్రజల ప్క్షషానన ఎలో వలలా మదు త ఇంకా స్ంఘీభావ్ం ఉంట్ ందన్న మడగాస్కర విదేశాంగ మంతిరకి
ఈఏఎం భర్ోసాన్నచరిరు. ప్రస్పరం ప్రయోజనం కలిగచన ఇతర అంశాలపెై కయడ్ర ఇరువ్ురు విదేశాంగ మంతర లు
చర్చించరరు.

ఈ ప్రయట్న స్ందరభంగా, ఐఎన్ఎస్ జలాశ్వ భారతీయ నవ్ల్ శిక్షణ బ్ ందరన్నన కయడ్ర తనత పాట్ తీస్ుకలో నుంది.
ర్ండు వార్ాల పాట్ మలగాసీ ప్రతయే క దళాలకు సామరి య న్నర్ాాణం మర్చయు శిక్షణను అందించేందుకు ఈ బ్ ందరన్నన
అకకడ మోహర్చస్ూ ునరనరు.
ర్చప్బిో క్ ఆఫ్ కోమోర్ోస్లోన్న పో ర్ అంజౌన్ను కయడ్ర ఐఎన్ఎస్ జలాశ్వ స్ందర్చిస్ుూంది, అకకడ్ికి 1,000 మట్రక్
ర ట్నునల
భారతీయ బియాయన్నన అందజేయనుంది. 2019 అకో్బ్రలో భారత ఉప్ ర్ాష్ ప్
ర తి కోమోర్ోస్ ప్రయట్న స్ందరభంగా చేసన
ి
ప్రకట్న మేరకు ఈ ఆహార స్హాయాన్నన స్రఫర్ా చేస్ూ ునరనరు.
మితర దేశాల ైన మడగాస్కర మర్చయు కోమోర్ోస్లకు స్రఫర్ా చేస్ూ ునన ఈ ఆహార స్హాయం మర్చయు సామరి య
న్నర్ాాణం కోస్ం అందిస్ూ ునన మదు త , ప్రధరన మంతిర ‘సాగర’ విజన్ మర్చయు హందత మహాస్ముదర పారంతంలో న్నకర
భదరతర ప్రదరతగా భారత్ అనరదిగా పో షిస్ూ ునన పాతరకు అనుగుణంగాన జరుగుత నరనయి.
న్యయఢిల్లీ
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.

