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ಎಂ.ವಿ.ಜಗ್ ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ಎಂ.ವಿ.ಅನಾಸ್ಾುಸಿಯಾ ಅವರ ಸಿಿತಿಗತಿ ಕತರಿತ್ತ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 

ಅಧಿಕೃತ್ ವಕ್ಾುರರ ಪ್ರತಿಕ್ರರಯೆ 

ಜನವರಿ 01, 2021 

 

ಎಂ.ವಿ.ಜಗ್ ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ಎಂ.ವಿ.ಅನಾಸ್ಾುಸಿಯಾ ರವರ ಸಿಿತಿಗತಿ ಕತರಿತ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ುರಿಸಿದ 

ಅಧಿಕೃತ್ ವಕ್ಾುರ ಶ್ರೀ ಅನತರಾಗ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ುವ: 

 

"ಗೆರೀಟ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಶ್ಪ್ಪಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿಯ ಭಾರತಿೀಯ ಬೃಹತ್ ಸ್ರಕತ ಹಡಗತ ಎಂ.ವಿ.ಜಾಗ್ ಆನಂದ್ ರವರತ 13 

ಜೂರ್ನ 2020 ರಿಂದ ಚೀನಾದ ಹೆಬೈ ಪಾರಂತ್ಯದ ಜಂಗಾಟಂಗ್ ಬಂದರಿನ ಬಳಿ ಲಂಗರತ ಹಾಕ್ರದತು. 23 ಭಾರತಿೀಯ 

ಪ್ರಜೆಗಳತ ಸಿಬಬಂದಿಗಳಲ್ಲಿದ್ಾುರೆ. 16 ಭಾರತಿೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳನತೆ ತ್ನೆ ಸಿಬಬಂದಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರತವ 

ಎಂ.ವಿ.ಅನಾಸ್ಾುಸಿಯಾ ಎಂಬ ಮತೂುಂದತ ಹಡಗತ 20 ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2020 ರಿಂದ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕೂೀಫಿಡಿಯರ್ನ 

ಬಂದರಿನ ಬಳಿ ಲಂಗರತ ಹಾಕ್ರದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಹಡಗತಗಳತ ತ್ಮಮ ಸ್ರಕನತೆ ಹೊರಹಾಕಲತ ಕ್ಾಯತತಿುವೆ. ದಿೀರ್್ 

ವಿಳಂಬದಿಂದ್ಾಗಿ ಸಿಬಬಂದಿ ಸ್ದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಒತ್ುಡ ಹೆಚ್ತುತಿುದೆ. ಈ ಬಗೆೆ ನಮಮ ಕ್ಾಳಜ ಹಾಗೂ ನಮಮ ಸಿಬಬಂದಿ 

ಸ್ದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ತು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸ್ಂದರ್್ಗಳನತೆ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಈ ಎರಡತ ಪ್ರಕರಣಗಳನತೆ ಕಟ್ತಟನಿಟ್ಾಟಗಿ 

ಅನತಸ್ರಿಸ್ಲಾಗತತಿುದೆ. 

 

ಇತ್ರ ದೆೀಶಗಳಿಂದ ಇನೂೆ ಹಲವಾರತ ಹಡಗತಗಳತ ತ್ಮಮ ಸ್ರಕನತೆ ಇಳಿಸ್ತವುದಕ್ಾಾಗಿ ಕ್ಾಯತತಿುವೆ ಎಂದತ ನಾವು 

ಅರ್್ಮಾಡಿಕೂಂಡಿದೆುೀವೆ. 

 

ಬೀಜಂಗ್ ನಲ್ಲಿರತವ ನಮಮ ರಾಯಭಾರ ಕಚೀರಿಯತ ಚೀನಾದ ವಿದೆೀಶಾಂಗ ವಯವಹಾರಗಳ ಸ್ಚವಾಲಯ ಹಾಗೂ 

ಸ್ಿಳಿೀಯ ಪಾರಂತಿೀಯ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳೂಂದಿಗೆ ಪ್ದೆೀ ಪ್ದೆೀ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳನತೆ ಕೈಗೆತಿುಕೂಂಡಿದತು, ಹಡಗತಗಳನತೆ 

ಹಡಗತಕಟ್ಟಲತ ಮತ್ತು/ಅರ್ವಾ ಸಿಬಬಂದಿಯನತೆ ಬದಲ್ಲಸ್ಲತ ಅವಕ್ಾಶ ನಿೀಡತವಂತ ವಿನಂತಿಸಿದೆ. ಅವರತ ಕಳದ ಕಲವು 

ತಿಂಗಳತಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣವನತೆ ಅನತಸ್ರಿಸ್ತತಿುದ್ಾುರೆ. ಭಾರತಿೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ಈ ವಿಷ್ಯವನತೆ ಉಪ್ ವಿದೆೀಶಾಂಗ 

ಸ್ಚವರೊಂದಿಗೆ ವೆೈಯಕ್ರುಕವಾಗಿ ಕೈಗೆತಿುಕೂಂಡಿದ್ಾುರೆ. ಸ್ಚವಾಲಯವು ಚೀನಾದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೀರಿಯಂದಿಗೆ ಈ 

ವಿಷ್ಯವನತೆ ಅನತಸ್ರಿಸ್ತತಿುದೆ. 

 

ಸ್ಿಳಿೀಯ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳತ ವಿಧಿಸಿರತವ ವಿವಿಧ್ COVID-19 ಸ್ಂಬಂಧಿತ್ ನಿಬ್ಂಧ್ಗಳಿಂದ್ಾಗಿ, ಈ ಬಂದರತಗಳಿಂದ ಸಿಬಬಂದಿ 

ಬದಲಾವಣೆಗಳನತೆ ಅನತಮತಿಸ್ಲಾಗತವುದಿಲಿ ಎಂದತ ಚೀನಾದ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳತ ತಿಳಿಸಿದ್ಾುರೆ. ಜಂಗ್ ಟ್ಾಂಗ್ ಬಂದರಿನಿಂದ 

ಸಿಬಬಂದಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸ್ಾಧ್ಯವಿಲಿ, ಚೀನಾದ ಟಿಯಾಂಜರ್ನ ಬಂದರಿನಿಂದ ಸಿಬಬಂದಿ ತಿರತಗತವಿಕಗೆ ಹಡಗತ 

ಕಂಪ್ನಿ/ಏಜೆಂಟ್ರತ ಅಜ್ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ಬಹತದತ ಮತ್ತು ಸ್ಿಳಿೀಯ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳತ ಇದಕ್ಾಾಗಿ ವಿನಂತಿಗಳನತೆ ಸಿವೀಕರಿಸಿದ್ಾುರೆ 

ಎಂದತ ಚೀನಾದ ವಿದೆೀಶಾಂಗ ಸ್ಚವಾಲಯ ನವೆಂಬರ್ 2020 ರ ಕೂನೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ನಂತ್ರ 

ಪ್ರಿಶ್ೀಲ್ಲಸ್ತತ್ುದೆ. ಸಿಬಬಂದಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಅಜ್ಯನತೆ ತ್ವರಿತ್ಗೊಳಿಸ್ಲತ ಸ್ಂಬಂಧಿತ್ ಹಡಗತ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ 

ತಿಳಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

 
 

  



ಹಡಗತ ಕಂಪ್ನಿಗಳತ ತ್ಮಮ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಧಾರ ಬಂದತಗಳಿಂದ ಹಡಗತಗಳನತೆ ಕಳತಹಿಸ್ತವ ವಯವಸೆಿಯನತೆ 

ಪ್ರಿಶ್ೀಲ್ಲಸ್ತತಿುದುರೆ, ಟಿಯಾಂಜರ್ನ ನಲ್ಲಿರತವ ನಮಮ ರಾಯಭಾರ ಕಚೀರಿಯತ ಸ್ಂಬಂಧಿತ್ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳ ಜೊತಯಲ್ಲಿ 

ಸಿಬಬಂದಿಯನತೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ತವ ಸ್ೌಲರ್ಯವನತೆ ಅನತಮೀದಿಸಿದೆ. ಸ್ಿಳಿೀಯ ಚೀನಾದ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳ ಅನತಮೀದನೆಗಾಗಿ 

ಸಿಬಬಂದಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ತ್ಮಮ ಯೀಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆದಷ್ತಟ ಬೀಗ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ತವಂತ ನಾವು ಹಡಗತ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ 

ವಿನಂತಿಸಿದೆುೀವೆ. 

 

ಎಂ.ವಿ. ಅನಸ್ಾುಸಿಯಾ ತ್ನೆ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೂೀಫೆಡಿಯರ್ನ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮತದರದಲ್ಲಿ ಸಿಬಬಂದಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸ್ಾಧ್ಯತಯನತೆ 

ಅನೆವೀಷಿಸ್ತತಿುದೆ ಎಂದತ ನಾವು ಅರ್್ಮಾಡಿಕೂಂಡಿದೆುೀವೆ. ನಮಮ ರಾಯಭಾರ ಕಚೀರಿ ನಿನೆೆ ಈ ಆಯೆಾಯನತೆ 

ಪ್ರಸ್ಾುಪ್ಸಿ ಚೀನಾದ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ತ್ರ ಬರೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಾಾಗಿ ಅನತಮೀದನೆ ಕೂೀರಿದೆ. 

 

ಬೀಜಂಗ್ ನಲ್ಲಿರತವ ನಮಮ ರಾಯಭಾರ ಕಚೀರಿಯತ ಬೀಜಂಗ್, ಹೆಬೀ ಮತ್ತು ಟಿಯಾಂಜರ್ನ ನಲ್ಲಿರತವ ಚೀನಾದ 

ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳೂಂದಿಗೆ ನಿಕಟ್ ಮತ್ತು ನಿರಂತ್ರ ಸ್ಂಪ್ಕ್ದಲ್ಲಿದೆ. ನವದೆಹಲ್ಲಯ ಚೀನಿೀ ರಾಯಭಾರ ಕಚೀರಿಯ ಮೂಲಕ 

ಪಾರರ್ಮಿಕ ಪ್ರಸ್ಾುವನೆಯನತೆ ಸ್ಚವಾಲಯ ಅನತಸ್ರಿಸ್ತತಿುದೆ. 

 

ಚೀನಾದ ಕಡೆಯ ಹೆೀಳಿಕಗಳನತೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದೆುೀವೆ, ಈ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಹಾಯವನತೆ ವಿಸ್ುರಿಸ್ತವ 

ಬಯಕಯನತೆ ವಯಕುಪ್ಡಿಸ್ತತುೀವೆ. ಹಡಗತಗಳಲ್ಲಿ ಬಳವಣಿಗೆಯಾಗತವ ತಿೀವರವಾದ ಮಾನವ ಸಿಿತಿಯನತೆ 

ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ತಟಕೂಂಡತ ಈ ಸ್ಹಾಯವನತೆ ತ್ಕ್ಷಣದ, ಪಾರಯೀಗಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಮಯೀಚತ್ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ 

ಒದಗಿಸ್ಲಾಗತವುದತ ಎಂದತ ನಾವು ನಿರಿೀಕ್ಷಿಸ್ತತುೀವೆ. 

 

”ಹೆಚುನ ಬಳವಣಿಗೆಗಳ ಕತರಿತ್ತ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೀಟ್ ಮಾಡತತುೀವೆ.” 

 

ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

ಜನವರಿ 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. 


