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 کال فون درمیان کے خارجہ وزیر کے مڈغاسکر اور خارجہ زیربھارتی و

 0202 ،مارچ 01

 

 جواب کے اپیل فوری لئے کے امداد اور یکجہتی االقوامی بین سے طرف حکومت کی کی مڈغاسکر

 مدد لئے کے نمٹنے سے بحران انسانی میں جنوب کے مڈغاسکر سبب کے سالی خشک سخت اور میں

 گولیوںہائڈروکسیکلوروکائن  100,000 اور چاول ٹن میٹرک 2222 ہند حکومت فراہم کرنے کے لئے

 ہے، جارہی کی فراہم کے ذریعہ جلسوہ جہاز بحری ہندوستانی امداد انسانی یہ ۔ہے رہی بھیج کھیپ کی

 کے 0202 مارچ 02-02 کہ ہے توقع اور ہوگی روانہ ساتھ کے امداد طبی اور خوراک کو مارچ 3 جو

 ۔گی پہنچے ایہاال پورٹ کے مڈغاسکر درمیان

 نے جیشنکر ایسا ڈاکٹر خارجہ وزیر آج امداد فوری کی امداد ہندوستانی کو حکومت کی مڈغاسکر

 گفتگو پر فون کو اولیوا ایس اے کوبہجی تہندرازاناریویلو ڈاکٹرعالی جناب  خارجہ وزیر کے مڈغاسکر

 مابین کے مڈغاسکر اور ہندوستان نے بھارتی وزیر خارجہ دوران، کے گفتگو پر فون۔ بتائی میں

 انسانی ایسے کو عوام کے سکرمڈغا جب کہ یہ اور ،کیا یاد کو تعلقات طرفہ دو بہترین کے دوستی

۔ ہے ہوتا شامل میں دہندگان جواب پہلے ہمیشہ ہندوستان تو ہے جاتی کی بات کی دینے مدد میں بحران

 مڈغاسکر ذریعہ کے جہاز بحری ہندوستانی کھیپ کی چاول ٹن میٹرک 2222 ایک میں، 0222 ستمبر

 طوفان جس نے سب سے پہلے رسپانس دیا جب وہ پہال بحریہ تھا بحریہ ہندوستانی۔ تھی گئی دی پہنچا

 وینیال آپریشن ذریعہ کے ایراوت ایس این آئی میں 0202 جنوری اور بنایا نشانہ کو مڈغاسکر نے ڈیان

 کا بندرگاہ انٹیسیرانا نے شاردال ایس این آئی میں، 0202 مارچ۔ گئی کی فراہم امداد فوری تحت کے

 سے سیالب شدید میں عالقے شمالی کے مڈغاسکربھارت کی طرف سے  کو مڈغاسکر اور کیا دورہ

 ۔کی فراہمی کی چاول ٹن 022 پر طور کے امداد کی ایچ اے ڈی آر لئے کے نمٹنے

 کی پڑوسی بحری پار کے ہند بحر کہ دالیا یقین کو خارجہ وزیر کے مڈغاسکر نے وزیر خارجہ

 یکجہتی اور حمایت کی عوام اور حکومت کی ہندوستان عوام کے مڈغاسکر اور حکومت سے، حیثیت

 تبادلہ بھی پر امور دیگر کے دلچسپی باہمی نے خارجہ وزراء دونوں۔ ہیں کرسکتے اعتماد ہمیشہ پر

 ۔کیا خیال

 ہوگی بورڈ آن بھی ٹیم تربیتی بحری ہندوستانی ایک ساتھ کے جلسوہ ایس این آئی دوران، کے سفر اس

 میں مڈگاسکر لئے کے تربیت اور سازی صالحیت کی فورسز اسپیشل مالگاسی تک ہفتوں دو جو

 رہے گي۔ تعینات



 

 میٹرک 2222 وہ جہاںرکے گی  بھی میں نوانج پورٹ کے کوموروس جمہوریہ جلسوہ ایس این آئی

کے رسپانس میں کیا  اعالن اس فراہمی کی امداد غذائی اس۔ گا کرے فراہم کھیپ کی چاول بھارتی ٹن

 کے دورے کے کوموروس اپنے میں 0222 اکتوبر نے صدر نائب کے ہندوستان جا رہا ہے جس کا

 ۔تھا کیا دوران

 مدد کی صالحیت سازی اور فراہمی کی امداد غذائی کو ممالک دوست کے کوموروس اور مڈغاسکر

 خطے کے ہند بحر کی طرف سے ہندوستان اور وژن کے ساگر کے مودی نریندر جناب اعظم وزیر

 ۔ہے مطابق کے کردار آزمودہ سے حیثیت کی والے کرنے فراہم سکیورٹی خالص میں

 

 دہلی نئی

 0202 مارچ، 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


