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M V జగ్ ఆనంద్ మరియు M V అనసా్తసియా  సితిగతులపై మీడియా ప్రశ్న పకి  

అధికారిక ప్రగనిధి స్ప ందన 

జనవరి 01, 2021 

 

M V జగ్ ఆనంద్, M V అనసా్తసియా  సితిగతులపై మీడియా అడిగిన ప్రశ్న పకి అధికారిక 

ప్రగనిధి  ర ీఅనురాగ్  రసీ్స్ ా ఇలా మాటా్లడారు: 
 

 

"గ్రేట్ ఈస్టర్్న  షిప్ప ింగ్ర కింపెనీకి చిందిన భారతీయ బల్్క  కారో్గ నౌక M V జగ్ర ఆనింద్ 2020 జూన్ 

13 నిండి చైనాలోని హీబే  ప్రావిన్స  లోని జింగ్ర టింగ్ర నౌకాశ్రయానికి స్మీపింలో లింగరు వేయబడి, 

అిందులో 23 మింది భారతీయ సిబబ ిందులు ఉన్ా రు. మర్గ నౌక, M V అనసా్తసియా, ఇిందులో 16 

మింది భారతీయ పౌరులు ఉనా్ రు. అిందులో సిబబ ిందిగా, సెపెటింబర్న 20, 2020 నిండి చైనాలోని 

కాఫీడియన్ ఓడేవు స్మీపింలో లింగరులో ఉనా్ రు. ఈ రిండు నౌకలు తమ స్రుకున అన్ లోడ్ 

చేయడానికి వేచి ఉన్ా యి. విపరీత ఆలస్య ిం కారణింగా సిబబ ిందిపై ఒత్తడాి పెరుగుతింది. వీటి పట్ల 

మా సిబబ ింది పెరుగుతున్  కి లష్ట పరిసితిులత తీశ్వింగా ఆిందోళన కలిగిసా్తన్ ఈ రిండు కేస్తలన 

తీశ్వింగా అనస్రిించబడుతింది. 

 

వీటిత పాటు, ఇతర దేశాల నిండి కూడా అనేక ఇతర నౌకలు తమ స్రుకున దిించే శ్పయత్్న లకి 

ఎదురు చూసా్తన్ా యని తెలుసా్ింది.  

 

బీజింగ్ర లోని మా ాయబార కా యా లయిం ఈ విష్యాలి్  చైనా విదేశాింగ మింత్రరితవ  శాఖ మరియు 

 సి్తనిక ప్రాింతీయ అకాకారులత పదేపదే చరిస్ సా్ింది. ఓడలన డా  చేయడానికి 

అనమత్తించాలని మరియు / లేదా సిబబ ిందిని మారస్ డానికి అనమత్తించమని అభ్య రిసాి్ింది. 

వారు గత కొన్ి  నెలలుగా ఈ విష్యాన్ి  ప్రేేప్సా్తన్ా రు. భారత ాయబారి ఈ స్మస్య న 

వయ కిగాతింగా ఉప విదేశాింగ మింత్రరి దృషిటకి తీస్తకెళా్ళ రు. చైనా ాయబార కా యా లయింలో 

మింత్రరితవ  శాఖ కూడా ఈ స్మస్య న అనస్రిసా్ింది. 

 

 సి్తనిక అకాకారులు వికాించిన వివిధ COVID-19 స్ింబింకాత ఆింక్షల కారణింగా, ఈ నౌకాశ్రయాల 

నిండి సిబబ ింది మారుప న అనమత్తించడిం లేదని చైనా అకాకారులు తెలియజేశారు. జింగాటింగ్ర 

నౌకాశ్రయిం నిండి సిబబ ింది మారుప  స్తధయ ిం కాదని, షిప్ప ింగ్ర కింపెనీ / ఏజింట్ చైనాలోని 

టియాింజన్ నౌకాశ్రయిం నిండి సిబబ ిందిని ఏరప రచడానికి దరఖాసా్త చేస్తకోవచస్ నియూ మరియు 

 సి్తనిక అకాకారులు వాటి పట్ల అభ్య ర ననలన ీవ కరిించిన త వా త పరిలలిించబడుననియూ చైనా కి 

చిందిన MFA, నవింబర్న 2020 చివరలో తెలియజేసిింది. ఆ శ్పకారిం, స్ింబింకాత షిప్ప ింగ్ర 

కింపెనీలన సిబబ ింది మారుప  దరఖాసా్తలన తవ రగా చేయమని కోరిింది. 

 

  



షిప్ప ింగ్ర కింపెనీలు తమ శ్పసా్తత లింగర్న పాయిింట్ల నిండి ఓడలన, శ్పయాణ శ్పద లాజసిట  లన 

పరిలలిసా్తన్ ప్పప డు, మా ఎింబీ సిబబ ింది మారుప న స్తలభ్తరిం చేయడానికి బెరిిాంగ్ర ఆమోదాల 

కోస్ిం టియాింజన్ లోని స్ింబింకాత అకాకారులత స్ింశ్పత్తింప్పలు చేసా్ింది. సిబబ ింది మారుప ల 

రీత్నయ  సి్తనిక చైనా అకాకారుల ఆమోదాల కోస్ిం తమ శ్పణాళికలి్  తవ రగా దాఖలు చేసేలా షిప్ప ింగ్ర 

కింపెనీలన కూడా అభ్య రిిించడిం జరిగిింది.  

 

M V అనసా్తసియా, కాఫీడియన్ లోని శ్పసా్తత లింగర్న ప్రాింత్నన స్ముశ్దింలో సిబబ ింది మాే 

అవకాశాన్ి  తనికీ చేసా్ిందని తెలుస్తకున్ా ిం. ఈ శ్పత్నయ మ్ా యాని్  శ్పత్తపాదిించిన చైనా 

అకాకారులకు మా ాయబార కాాయ లయిం నిన్  లేఖ మూలింగా దీనికి అనమత్త కోరిింది. 

 

బీజింగ్ర లోని మన ాయబార కా యా లయిం బీజింగ్ర, హీబే మరియు టియాింజన్ లలోని చైనా 

అకాకారులత స్న్ి హితింగా మరియు నిరింతరిం స్ింశ్పదిసా్తనే ఉింది. ముిందసా్త తీాా నిం కోస్ిం 

మింత్రరితవ  శాఖ న్యయ  ఢిల్లల లోని చైనా ాయబార కా యా లయిం దావ ా కూడా శ్పయత్తసా్ింది.  

ఈ విష్యింలో తమ స్హాయాన్ి  అిందిించడానికి స్తముఖత వయ కిాం చేసా్తన్  చైనా వైప్ప 

శ్పకట్నలన గురిిాంచాము. నౌకా దళ ప్పర్గగత్త రీత్నయ  తీశ్వమైన మానవతవ  పరిసితిుల దృష్ట్ట య , ఈ 

స్హాయిం అతయ వస్రింగా, ఆచరణాతా కింగా మరియు స్మయానస్తరింగా అిందిించబడుతుిందని 

మనిం ఆశిదాద ిం.  

 

మరిన్ి  పరిణామాల వివాలత మేము తవ రలో మీ ముిందుకొసా్తిం.” 

 

న్యూ ఢిలా్ల 

జన రి 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. 


