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MV ਜਗ ਆਨੰਦ ਅਤ ੇMV ਅਨਾਸਤਸ਼ੇੀਆ ਦ ੇਹਾਲਾਤ ਬਾਰ ੇਮੀਡੀਆ ਦ ੇਸਵਾਲ ਦਾ 

ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰ ੇਵੱਲੋਂ  ਜਵਾਬ 

1 ਜਨਵਰੀ, 2021 
 

MV ਜਗ ਆਨਦੰ ਅਤ ੇMV ਅਨਾਸਤਸ਼ੇੀਆ ਦ ੇਹਾਲਾਤ ਬਾਰ ੇਮੀਡੀਆ ਦ ੇਸਵਾਲ ਦ ੇਜਵਾਬ ਧਵਚੱ ਸਰਕਾਰੀ ਬਲੁਾਰ ੇਸ਼ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ 

ਸ਼ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਧਕਹਾ: 

 

“ਗਰੇਟ ਈਸਟਰਨ ਧਸ਼ਧ ੰਗ ਕੰ ਨੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਬਲਕ ਕਾਰਗੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ MV ਜਗ ਆਨੰਦ ਨੇ 13 ਜੂਨ, 2020 ਤੋਂ ਚੀਨ ਦੇ 

ਹੁਬੇਈ  ਰਾਾਂਤ ਦੇ ਜੀਂਗਤਾਾਂਗ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੇੜੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦਰ 23 ਭਾਰਤੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਕਾਮੇ ਸਵਾਰ 

ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ MV ਅਨਾਸਤੇਸ਼ੀਆ ਨੇ, ਧਜਸ ਅੰਦਰ 16 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਧਰਕ ਚਾਲਕ ਦਲ ਤੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹਨ, 

20 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਕਾਧਿਧਡਅਨ  ੋਰਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਣੇ 

ਮਾਲ ਦ ੇਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਵੱਿ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਗੱਲ ਅਤੇ ਸਾਡ ੇਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹ ੋਰਹ ੇਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਨ੍ਾਾਂ ਦੋਵਾਾਂ ਮਾਮਧਲਆਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ 

ਨਧਜੱਧਿਆ ਜਾ ਧਰਹਾ ਹੈ। 
 

ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਾਂ ਧਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਣੇ ਮਾਲ ਨੰੂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਆ ਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ 

ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
 

ਬੀਧਜੰਗ ਧਵਚ ਸਾਡ ੇਦੂਤਘਰ ਨੇ ਚੀਨੀ ਧਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁੱਕ 

ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹ ੈਧਕ ਜਹਾਜ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਡੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਧਗਆ ਧਦੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ / ਜਾਾਂ ਚਾਲਕ ਦਲ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਧਗਆ ਧਦੱਤੀ 

ਜਾਵ।ੇ ਉਹ ਧ ਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਧਨਆਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੰੂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਨਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਵਦੇਸ਼ 

ਉ -ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਚੁੱਧਕਆ ਹੈ। ਮਤੰਰਾਲਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਚੀਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨਾਲ ਿਾਲੋ ਅ  ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ। 
 

ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਧਦਤੱੀ ਹੈ ਧਕ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਾਂ ਦੁਆਰਾ COVID ਸਬੰਿਤ ਲਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ 

 ਾਬੰਦੀਆਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਾਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਾਂ ਤੋਂ ਚਾਲਕ ਅਮਲੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਧਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਧਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵੰਬਰ, 

2020 ਦ ੇਅਖੀਰ ਧਵੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਧਸਆ ਸੀ ਧਕ ਭਾਵੇਂ ਧਜਾਂਗਟਾਾਂਗ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਚਾਲਕਾਾਂ ਦੀ  ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ  ਰ 

ਧਸ਼ਧ ੰਗ ਕੰ ਨੀ / ਏਜੰਟ ਚੀਨ ਦੇ ਧਤਆਨਧਜਨ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ 

ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਾਾਂ ਬੇਨਤੀਆਾਂ ਤੇ ਧਵਚਾਰ ਕਰਨਗੇ. ਸਬੰਿਤ ਧਸ਼ਧ ੰਗ ਕੰ ਨੀਆਾਂ ਨੰੂ ਚਾਲਕਾਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਸਬੰਿੀ ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ 

ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਧਕਹਾ ਧਗਆ ਹ।ੈ 
 

ਧਜੱਥੇ ਇੱਕ  ਾਸੇ ਧਸ਼ਧ ੰਗ ਕੰ ਨੀਆਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੰਗਰ ਧਬੰਦੂਆਾਂ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਧਜਸਧਟਕਸ ਦੀ 

 ੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦੂਤਾਵਾਸ ਟੈਨਧਜਨ ਧਵਚ ਸੰਬੰਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੰੂ 

ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਬਰਧਥੰਗ ਦੀਆਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਾਂ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਕੰ ਨੀਆਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਇਹ 



ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹ ੈਧਕ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਾਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ 

ਸਬੰਿੀ ਆ ਣੀਆਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਜਮਾ ਕਰ ਦੇਣ। 
 

ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਵੀ  ਤਾ ਹ ੈਧਕ MV ਅਨਾਸਤੇਸ਼ੀਆ ਕਾਿੇਡੀਅਨ ਅੰਦਰ ਆ ਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੰਗਰ ਧਬੰਦੂ 'ਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ 

ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ  ੜਚੋਲ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਸਾਡ ੇਦੂਤਘਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਧਵਕਲ  ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜ ਧਲਖ ਕੇ ਇਸ 

ਲਈ  ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
 

ਬੀਧਜੰਗ ਧਵਖੇ ਸਾਡਾ ਦੂਤਘਰ ਬੀਧਜੰਗ, ਹੁਬੇਈ ਅਤੇ ਧਤਆਨਧਜਨ ਧਵੱਚ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰ ਰਕ 

ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਧਰਹਾ ਹ.ੈ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਧਦੱਲੀ ਸਧਥਤ ਚੀਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਿਾਲੋ 

ਅ  ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ। 
 

ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ  ੱਖ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਧਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਬੰਿੀ ਧਬਆਨ  ੜੇ੍ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦ ੇਹਾਾਂ ਧਕ 

ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਾਂ ਤੇ  ੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ  ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਮਦਦ ਿੌਰਨ, ਧਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱਦ ਅਨੁਸਾਰ 

 ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 
 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਾ ਰ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਾਂਗ।ੇ” 

 

ਨਵੀਂ ਧਦਲੱੀ 

 

1 ਜਨਵਰੀ, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


