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ଏମଭି ଜଗ୍ ଆନନ୍ଦ ଓ ଏମଭି ଅନାସ୍ତାସଆିର ସ୍ଥିତ ିସମ୍ପର୍କରର ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଶ୍ନରୁ୍ ରନଇ ସରର୍ାରୀ ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ 
ପ୍ରତକିି୍ରୟା 

ଜାନୁଆରୀ 01, 2021 

ଏମଭି ଜଗ୍ ଆନନ୍ଦ ଓ ଏମଭି ଅନାସ୍ତାସଆିର ସ୍ଥିତ ିସମ୍ପର୍କରର ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରର ସରର୍ାରୀ ମଖୁପାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ 
ର୍ହଛିନ୍ତରିେ: 

"ରେଟ୍ ଇଷ୍ଟନକ ସପିିିଂ ର୍ମ୍ପାନୀର ଭାରତୀୟ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ଏମଭି ଜଗ୍ ଆନନ୍ଦ 23 ଜଣ ବଶି୍ଷି୍ଟ ଭାରତୀୟ ଚାଳର୍ ଦଳଙ୍କ ସହତି ଚୀନର 

ରହରବଇ ପ୍ରରଦଶ୍ର ଜଙି୍ଗଟାଙ୍ଗ ବନ୍ଦର ନରି୍ଟରର 13 ଜୁନ 2020 ଠାରୁ ଲଙ୍ଗର ପର୍ାଇ ଅଟର୍ ି ରହଛି।ି ଅନୟ ଏର୍ ଜାହାଜ ଏମଭି 
ଅନାସ୍ତାସଆି 16 ଜଣ ବଶି୍ଷି୍ଟ ଭାରତୀୟ ଚାଳର୍ ଦଳଙ୍କ ସହତି 20 ରସରପେମବର 2020 ଠାରୁ ଚୀନର ର୍ାରେଡୟିାନ୍ ବନ୍ଦର ନରି୍ଟରର 

ଲଙ୍ଗର ପର୍ାଇ ଅଟର୍ ିରହଛି।ି ଏହ ିଦୁଇଟ ିଜାହାଜ ରସମାନଙ୍କ ମାଲ ଖଲାସ ପାଇଁ ଅରପକ୍ଷାରତ ଅଛନ୍ତ।ି ଦୀର୍କ ବଳିମବ ରହତୁ ଚାଳର୍ ଦଳଙ୍କ 

ଉପରର ଚାପ ବଢୁଛ।ି ଏହାରୁ୍ ତଥା ଆମର ଚାଳର୍ ଦଳର ସଦସୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦନିରୁ୍ ଦନି ଉପୁଜଥିିବା ର୍ଠନି ପରସି୍ଥିତ ିପାଇଁ ଆମର 

ଚନି୍ତାରୁ୍ ଦୃଷ୍ଟରିର ରଖି ଏହ ିଦୁଇଟ ିମାମଲା ରଜାରରସାରରର ଚାଲିଛ।ି 

ଆରମ ବୁଝପିାରୁଛୁରେ ଅନୟ ରଦଶ୍ରୁ ଆହୁର ି ଅରନର୍ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟ ରସମାନଙ୍କ ମାଲ ଖଲାସ ର୍ରବିା ପାଇଁ ଅରପକ୍ଷାରତ ଅଛନ୍ତ।ି 
ରବଜଙି୍ଗରର ଥିବା ଆମର ଦୂତାବାସ ଚୀନ ରବୈରଦଶ୍ରି୍ ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବିଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାରଦଶ୍ରି୍ ର୍ତ୍ତକୃ ପକ୍ଷଙ୍କ ନରି୍ଟରର ବାରମବାର ଏହ ି
ମାମଲାରୁ୍ ଉଠାଇଛ ିଏବିଂ ଜାହାଜଗୁଡରୁି୍ ବନ୍ଦରରର ପ୍ରରବଶ୍ ର୍ରବିାରୁ୍ ରଦବା ଏବିଂ/ର୍ମିବା ଚାଳର୍ ଦଳର ସଦସୟଙୁ୍କ ପରବିତ୍ତକନ ର୍ରବିାରୁ୍ 
ଅନୁମତ ି ରଦବାରୁ୍ ଅନୁରରାଧ ର୍ରଛି।ି ରସମାରନ ଗତ ର୍ଛି ି ମାସ ଧର ି ଏହ ି ମାମଲାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ର୍ାେକୟ ର୍ରୁଛନ୍ତ।ି ଚୀନର ଉପ 
ରବୈରଦଶ୍ରି୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ବୟକି୍ତଗତ ଭାରବ ଏହ ିପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତ।ି ଭାରତର ରବୈରଦଶ୍ରି୍ ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ 
ଚୀନ ଦୂତାବାସ ସହତି ଏହ ିପ୍ରସଙ୍ଗରୁ୍ ରନଇ ଆରଲାଚନା ର୍ରୁଛ।ି 

ଚୀନ ର୍ତ୍ତକୃ ପକ୍ଷ ଏହା ଜଣାଇଛନ୍ତ ି ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ର୍ତ୍ତକୃ ପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଗାୋଇଥିବା ବଭିିନ୍ନ ରର୍ାଭିଡ-19 ସମବନ୍ଧୀୟ ର୍ଟର୍ଣା ରୋଗୁ ଏହ ି
ବନ୍ଦରଗୁଡରି୍ରୁ ଚାଳର୍ ଦଳର ସଦସୟଙୁ୍କ ପରବିତ୍ତକନ ର୍ରବିାରୁ୍ ଅନୁମତ ି ଦଆିୋଉନାହିଁ। ନରଭମବର 2020 ରଶ୍ଷରର ଚୀନ ରବୈରଦଶ୍ରି୍ 
ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇରଦଇଛରିେ ଜଙି୍ଗଟାଙ୍ଗ ବନ୍ଦରରୁ ଚାଳର୍ ଦଳର ସଦସୟ ପରବିତ୍ତକନ ସମ୍ଭବ ନୁରହ,ଁ ରତଣୁ ସପିିିଂ 
ର୍ମ୍ପାନୀ/ଏରଜଣ୍ଟ ଚୀନର ତଆିନଜନି୍ ବନ୍ଦରଠାରର ଚାଳର୍ ଦଳର ସଦସୟ ଅଦଳବଦଳ ପାଇଁ ଆରବଦନ ର୍ରପିାରରିବ ଏବିଂ ସ୍ଥାନୀୟ 
ର୍ତ୍ତକୃ ପକ୍ଷ ଏହାରୁ୍ ୋଞ୍ଚ ର୍ରରିବ। ସପିିିଂ ର୍ମ୍ପାନୀଗୁଡରୁି୍ େଥାଶ୍ୀଘ୍ର ଚାଳର୍ ଦଳର ସଦସୟ ପରବିତ୍ତକନ ନମିରନ୍ତ ଆରବଦନ ର୍ରବିାରୁ୍ 
ରୁ୍ହାୋଇଛ।ି 

 



ସପିିିଂ ର୍ମ୍ପାନୀଗୁଡରି୍ ବତ୍ତକମାନ ଲଙ୍ଗର ପର୍ାଇଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଅନୟ ସ୍ଥାନରୁ୍ ଜାହାଜ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ର୍ରବିା ପାଇଁ ଲଜଷି୍ଟିର୍ର ୋଞ୍ଚ ର୍ରୁଥିବାରବରଳ 
ଆମର ଦୂତାବାସ ଚାଳର୍ ଦଳର ସଦସୟ ପରବିତ୍ତକନରୁ୍ ସବୁଧିାଜନର୍ ର୍ରବିା ପାଇଁ ମଞ୍ଜରୁୀ ପ୍ରାପ୍ତ ନମିରନ୍ତ ତଆିନଜନିର ସମ୍ପକୃ୍ତ ଅଧିର୍ାରୀଙ୍କ 
ସହ ରୋଗାରୋଗ ର୍ରୁଛନ୍ତ।ି ସପିିିଂ ର୍ମ୍ପାନୀଗୁଡରୁି୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ ଅନୁରରାଧ ର୍ରଛୁିରେ ରସମାରନ ଚାଳର୍ ଦଳର ସଦସୟ ପରବିତ୍ତକନ ପାଇଁ 
ରସମାନଙ୍କ ରୋଜନାର ଅନୁରମାଦନ ପାଇଁ େଥାଶ୍ୀଘ୍ର ଏହାରୁ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଚୀନ ର୍ତ୍ତକୃ ପକ୍ଷଙ୍କ ନରି୍ଟରର ଜମା ର୍ରରିବ। 

ଆରମ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝପିାରୁଛୁରେ ଏମଭି ଅନାସ୍ତାସଆି ର୍ାରେଡୟିାନ ବନ୍ଦର ନରି୍ଟ ସମୁଦ୍ରରର ଚାଳର୍ ଦଳର ସଦସୟ ପରବିତ୍ତକନ ର୍ରବିାର 

ସମ୍ଭାବନା ଉପରର ଅନୁସନ୍ଧାନ ର୍ରୁଛ।ି ଆମର ଦୂତାବାସ ଗତର୍ାଲି ଚୀନ ର୍ତ୍ତକୃ ପକ୍ଷଙୁ୍କ ଏହ ିବରି୍ଳ୍ପରୁ୍ ରନଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଦଇଛନ୍ତ ିଏବିଂ ଏଥିପାଇଁ 
ଅନୁରମାଦନ ରଲାଡଛିନ୍ତ।ି 

ରବଜଙି୍ଗରର ଆମର ଦୂତାବାସ ରବଜଙି୍ଗ, ରହରବଇ ଏବିଂ ତଆିନଜନିରର ଚୀନ ର୍ତ୍ତକୃ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ର୍ନଷି୍ଠ ଓ ନରିନ୍ତର ସମ୍ପର୍କରର ରହଛି।ି 
ରବୈରଦଶ୍ରି୍ ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ ଏହ ି ସମସୟାର ଶ୍ୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନୂଆଦଲି୍ଲୀରର ଥିବା ଚୀନ ଦୂତାବାସ ମାଧ୍ୟମରର ବରି୍ଳ୍ପ 
ଅନୁସନ୍ଧାନ ର୍ରୁଛ।ି 

ଏହ ିପ୍ରସଙ୍ଗରର ଚୀନ ପକ୍ଷ ସହାୟତା ର୍ରବିାରୁ୍ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରର୍ାଶ୍ ର୍ରଥିିବା ବବୃିତ୍ତ ିବଷିୟରର ଆରମ ଅବଗତ ଅଛୁ। ଆରମ ଆଶ୍ା ର୍ରୁଛୁରେ 
ଜାହାଜରର ଉପୁଜଥିିବା ମାନବରି୍ ପରସିି୍ଥତରୁି୍ ଦୃଷ୍ଟରିର ରଖି ଏହ ିସହାୟତା ଏର୍ ଜରୁରୀ, ବୟବହାରରି୍ ଏବିଂ ଧାେକୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରର ପ୍ରଦାନ 
ର୍ରାେିବ। 

ପରବତ୍ତକୀ ସ୍ଥିତ ିଉପରର ଆରମ ଆପଣଙୁ୍କ ଅବଗତ ର୍ରବୁି।” 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 

ଜାନୁଆରୀ 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. 


