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એમ.વી. જગ આનદં અન ેએમ.વી.અનાસ્તાસીયાની સ્સ્િસ્ત અગં ેની  મીડિયા ક્વરેી બાબત ે

સત્તાવાર પ્રવક્તાનો જવાબ 

જાન્યુઆરી 01, 2021 

એમ.વી. જગ આનદં અન ેએમ.વી.અનાસ્તાસીયાની સ્સ્િસ્ત અગંનેી મીડિયા ક્વરેીના જવાબમા,ં સત્તાવાર પ્રવક્તા શ્રી અનરુાગ 

શ્રીવાસ્તવ ેકહ્ુ:ં 

'ગ્રેટ ઇસ્ટનન સ્િપિંગ કંિંનીનુ ંભારતીય જથ્િાબંધ કાગો  સ્િિં એમ.વી. જગ આનંદ 13 જૂન, 2020 િી ચીનના હેબેઇ પ્રાંતના 

પજગતાંગ બંદર નજીક લંગર િંર છે, જેમા ં23 ભારતીય નાગડરકો કુ્ર મેમ્બર તરીકે હતા.  બીજંુ  જહાજ, એમ.વી.અનાસ્તાસ્સયા, 

20 સપ્ટેમ્બર, 2020 િી ચીનમાં કાફેઇડિયન બંદર નજીક લંગર છે જેમા ં કૂ્ર મેમ્બર તરીકે 16 ભારતીય નાગડરકો છે.  આ બંન ે

જહાજો તેમના માલના ડિસ્ચાજનની રાહ જોઈ રહ્ા છે. લાબંા સ્વલંબન ે કારણ ે કૂ્ર સભ્યો િંર તણાવ વધતો જાય છે. આ 

િંડરસ્સ્િસ્ત અને અમારા કૂ્ર સભ્યો માટે વધી રહેલ વધુન ેવધ ુમુશ્કેલ િંડરસ્સ્િસ્તઓ માટે અમારી પચતા આ બ ેબાબતો ખૂબ   

તીવ્રતા િી  હાિ ઉિંર લેવામાં આવી રહી છે. 

અમ ેસમજીએ છીએ કે અન્ય દેિોના અન્ય કેટલાક જહાજો િંણ િંોતાનો માલ અનલોિ માટે  તેમનો વારો આવ ેતેની રાહ જોઈ 

રહ્ા છે. 

બેઇપજગ  સ્સ્િત અમારી એમ્બેસી દ્વારા ચીનના સ્વદેિ મંત્રાલય અને સ્િાસ્નક પ્રાંતીય અસ્ધકારીઓ સમક્ષ આ બાબતો વારંવાર 

રજૂ  કરવામાં  આવેલ છે, અને  એવી સ્વનંતી િંણ કરવામાં આવી હતી ક ેજહાજોને િોક િંર  આવવાની  મંજૂરી આિંવામા ં

આવે અને / અિવા કૂ્ર  મેમ્બરન ેબદલવાની મંજૂરી આિંવામા ંઆવે. છેલ્લા કેટલાક મસ્હનાઓિી તેઓ આ બાબતો નું ફોલોઅિં 

લઈ રહ્ા છે. ભારતીય રાજદૂતે ઉિંસ્વદિે પ્રધાન  સમક્ષ આ મદુ્દો વ્યસ્ક્તગત રીતે  િંણ ઉઠાવ્યો છે. આ મંત્રાલય િંણ ચીની 

દૂતાવાસ સાિે આ મુદ્દાન ેરજૂ કરી  તેનુ ંફોલોઅિં લઈ રહ્ું છે. 

ચાઇનીઝ અસ્ધકારીઓએ એવું જણાવ્યંુ છે કે સ્િાસ્નક અસ્ધકારીઓ દ્વારા લાદવામાં આવેલા સ્વસ્વધ COVID-19 સંબંસ્ધત 

પ્રસ્તબંધોન ેલીધે, આ બંદરોિી કૂ્ર િંડરવતનનની મંજૂરી નિી. ચાઇનીઝ એમએફએ 2020 ના નવેમ્બરના અંતમાં એવુ ંિંણ જણાવ્યંુ 

હતુ ંકે પજગતાંગ બંદરિી કૂ્ર િંડરવતનન િક્ય નહીં  હોવાને કારણ,ે સ્િપિંગ કંિંની ના એજન્ટ ચીનના ટટસ્જન બંદરિી કૂ્ર રોટેિન 

માટે અરજી કરી િક ેછે, અન ેસ્િાસ્નક અસ્ધકારીઓ તે માટેની સ્વનંતીઓ પ્રાપ્ત કયાન િંછી તેની તિંાસ કરિ.ે સંબંસ્ધત સ્િપિંગ 

કંિંનીઓન ેકૂ્ર મેમ્બર ચેન્જ  કરવા માટે ઝિિંિી  અરજી કરવા િંણ  જણાવાયંુ છે. 

જ્યારે સ્િપિંગ કંિંનીઓ તેમના હાલના વતનમાન એન્કરેજિી દૂર વહાણોની સફર કરવાની લોસ્જસ્સ્ટક્સની તિંાસ કરી રહી છે, 

ત્યારે અમારં એમ્બેસી ડટયનસ્જનમાં સંબંસ્ધત અસ્ધકારીઓ સાિે કૂ્ર િંડરવતનનની સુસ્વધા માટે બર્ટટગ મંજૂરીઓ માટે સંકલન 

કરિ.ે અમ ેસ્િપિંગ કંિંનીઓન ેએવી સ્વનંતી િંણ કરી છે કે તેઓ સ્િાસ્નક ચાઇનીઝ અસ્ધકારીઓ દ્વારા મંજૂરી માટે વહેલી તકે કૂ્ર 

મેમ્બર િંડરવતનન માટેની તેમની યોજના દાખલ  િાય તે  સુસ્નસ્ચચત કર.ે 



 

અમ ે એમ િંણ સમજીએ છીએ કે એમ.વી.અનાસ્તાસીઆ તેના કાફેડિયનમા ં લંગરના વતનમાન સ્િાન િંરિી  સમુદ્રમા ં કૂ્ર 

િંડરવતનનની સંભાવનાની િોધ કરી રહ્ુ ંછે. અમારા દૂતાવાસ ેગઈકાલ ેઆ વૈકસ્લ્િંક પ્રસ્તાવ માટે ચીની અસ્ધકારીઓન ેિંત્ર લખ્યો 

છે અને તે માટે જરૂરી મંજૂરી માંગી છે. 

બેઇપજગમાં અમારં દૂતાવાસ બેઇપજગ, હેબેઇ અન ે ડટઆનસ્જનમાં ચીનના અસ્ધકારીઓ સાિે ખુબ નજીકના અન ેસતત 

સંિંકનમા ંરહ્ુ ંછે. આ મંત્રાલય નવી ડદલ્હીમાં ચીની દૂતાવાસ સાિે િંણ આ િંડરસ્સ્િસ્તના વહેલા  મા વહેલા ઉકેલ માટે ફોલોઅિં  

લઈ રહ્ુ ંછે. 

અમ ેચીની િંક્ષના આ મામલ ેસહાયતા વધારવા માટેની તેમની તૈયારી દિાનવતા સ્નવેદનોની નોંધ લીધી છે અન ે વહાણમા ં

સ્વકસતી ગંભીર માનવતાવાદી િંડરસ્સ્િસ્તને જોતાં અમ ેઅિંેક્ષા રાખીએ છીએ કે તાત્કાસ્લક અને વ્યવહાર  રીતે  અન ેસમય-

મયાનદા મા આ સહાય િંૂરી િંાિવામા ંઆવિ.ે 

આ બાબત ેિતા પ્રોગે્રસ બાબતે અમ ેતમને અિંિેટ રાખીિું. ” 

નવી ડદલ્હી 

01 જાન્યઆુરી, 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. 


