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എം വി ജഗ് ആനന്ദ്, എം വി അനസ്താസിയ എന്നിവയുടെ സ്ഥിതി 
സംബന്ധിച്ചുള്ള മാധ്യമ അന്നേഷണങ്ങൾക്ക് ഔന്്യാഗിക വക്താവിന്ടെ 

പ്രതികരണം  
ജനുവരി 01, 2021 

 
എം വി ജഗ് ആനന്ദ്, എം വി അനസ്താസിയ എന്നിവയുടെ സ്ഥിതി 
സംബന്ധിച്ചുള്ള മാധ്യമ അന്നേഷണങ്ങൾക്ക് ഔന്്യാഗിക വക്താവ് പ്രീ അനുരാഗ് 

പ്രീവാസ്തവയുടെ പ്രതികരണം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു: 
 

"ടപ്ഗയ്റ്റ് ഈടെൺ ഷിപ്ിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യൻ ബൾക് കാർന്ഗാ കപ്ലായ എം 
വി ജഗ് ആനന്ദ്, 16 ഇന്ത്യക്കാരെങ്ങുന്ന പ്കൂവിടനാടൊപ്ം, 2020 ജൂൺ 23 മുതൽ 

ടെബായ്റ് പ്രവിരയയിടല ജിങ്ൊങ് തുെമുഖത്ത് നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുകയാണ്. 

മടറാരു കപ്ലായ ചൈനയിടല, 16 ഇന്ത്യക്കാരെങ്ങന്ന പ്കൂവിടനാപ്ം 2020 

ടസപ്റ്റംബർ 20 മുതൽ,  കന് ാഡിയൻ തുെമുഖത്ത്  നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുകയാണ്.ഈ 

രണ്ടു കപ്ലുകളും കാർന്ഗാ വിതരണം ടൈയ്യുന്നതിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. 

ന്നരിട്ട നീണ്ട കാലതാമസടത്ത തുെർന്ന് പ്കൂ അംഗങ്ങളിൽ ആരങ്ക വളരുകയാണ്. 

ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൂൊടത പ്കൂ അംഗങ്ങൾ ന്നരിന്െണ്ടി വരുന്ന ബുദ്ധിമുന്ട്ടെിയ 

സാെൈരയങ്ങൾ കണക്കിടലെുത്ത് , രണ്ടു ന്കസുകൾ ടരട്ടന്ന് തടന്ന 

ആന്രാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
മറു രാജയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധ്ികപ്ലുകളും കാർന്ഗാ വിതരണം 
ടൈയ്യുന്നതിനുള്ള തങ്ങളുടെ ഊഴം കാത്തിരിക്കുന്നുടവന്നാണ് ഞങ്ങൾ 

മനസ്സിലാക്കുന്നത്.  

 

ടബയ്റ്ജിങ്ങിൽ ഉള്ള ഞങ്ങളുടെ എംബസി രല തവണ ഈ ന്കസുകൾ 

കയാചെടനസ് വിന്്രകാരയമപ്ന്ത്ാലയത്തിന്ടെയും പ്രാന്്രികമായ 

നിയമാധ്ികാരികളുടെയും പ്രദ്ധയിൽ ഉൾടപ്െുത്തിയിട്ടുണ്ട്, കൂൊടത കപ്ലുകൾ 

തുെമുഖത്ത് പ്രന്വരിപ്ിക്കുന്നതിനും കൂൊടത/അടലെങ്കിൽ പ്കൂവിടന 

മാറുന്നതിനും അന്രക്ഷിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുെച്ചു മാസങ്ങളായി അവർ ഈ 

പ്രരം രിന്ത്ുെരുന്നുണ്ടായിരുന്നു.ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ വയക്തിരരമായി തടന്ന 

ഈ പ്രശ്നം സെവിന്്രകാരയമപ്ന്ത്ിന്യാട് അെിയിക്കുകയും ടൈയ്റ്തിരുന്നു. 
മപ്ന്ത്ാലയം ചൈനീസ് എംബസിന്യാെും ഈ  പ്രശ്നടത്ത കുെിച്ച് അന്നേഷണം 
നെത്തി വരുന്നു. 
 

പ്രാന്്രിക അന്താെിറികൾ ഏർടപ്െുത്തിയിട്ടുള്ള വിവിധ് ന്കാവിഡ്-19 മായി 
നിയപ്ന്ത്ണങ്ങൾ മൂലം ഈ തുെമുഖങ്ങളിൽ പ്കൂവിടന മാറുന്നത് അനുവ്നീയമലെ. 
ജിങ്ൊങ് തുെമുഖത്തു നിന്നും പ്കൂ മാറം സാധ്യമലൊത്ത സാെൈരയത്തിൽ, 



െിയാൻജിൻ തുെമുഖത്തു നിന്നും പ്കൂ ടൊന്ട്ടഷൻ അനുവ്ിക്കുന്നതിന് ഷിപ്ിംഗ് 

കമ്പനി/ഏജന്് 2020 നവംബർ അവസാനത്തിൽ അന്രക്ഷ നൽകിയിരുന്നു, 
ഇതിനുള്ള അന്രക്ഷകൾ സേീകരിച്ചതിനു ന്രഷം പ്രാന്്രിക അധ്ികാരികൾ 

രരിന്രാധ്ിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതിന്നാെനുബന്ധിച്ച ഷിപ്ിംഗ് കമ്പനികന്ളാട് പ്കൂ 
മാറുന്നത് ന്വഗത്തിൽ നെപ്ിലാക്കാൻ ആവരയടപ്ട്ടിട്ടുമുണ്ട്. 
 
ഷിപ്ിംഗ് കമ്പനികൾ കപ്ലുകളുടെ നിലവിൽ നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു 
നിന്നും ന്രാകുന്നതിന്ടെ ന്ലാജിെിക്സ് രരിന്രാധ്ിക്കുന്മ്പാൾ, പ്കൂ മാറത്തിന് 

സൗകരയടമാരുക്കുന്നതിനായുള്ള ബാത്തിങ് അംഗീകാരങ്ങൾക്ക്, നമ്മുടെ 
എംബസി െിയാൻജിനിടല പ്രാന്്രികമായ ചൈനീസ് അധ്ികാരികളുമായി 
ബന്ധടപ്ട്ടുടകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 

 

കന് ാഡിയനിൽ നിലവിൽ നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും തടന്ന പ്കൂ 
മാറുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ എം വി അനസ്താസിയ 
അന്നേഷിച്ചുടകാണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ബ്ൽ മാർഗം സൗകരയടപ്െുത്തുന്നതിനും 
ഇതിനു അനുമതി വാങ്ങുന്നതിനുമായി നമ്മുടെ എംബസി എന്നാൽ ചൈനീസ് 

എംബസിയ്റ്ക്ക് കത്തുകൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. 
 

ബിയിങ്ങിലുള്ള നമ്മുടെ എംബസി, ടബയ്റ്ജിങ്, ടെബായ്റ് കൂൊടത െിയാൻജിൻ 

എന്നിവിെങ്ങളിടല എംബസിയുമായി അെുത്ത ബന്ധം രുലർത്തുന്നുണ്ട്. 
ന്വഗത്തിൽ തടന്ന നിർണയങ്ങൾ എെുക്കുന്നതിന്  മപ്ന്ത്ാലയം നയൂ ഡൽെിയിൽ 

ഉള്ള ചൈനീസ് എംബസിയുമായും രിന്ത്ുെരുന്നുണ്ട്. 
 

ഈ പ്രശ്നത്തിൽ സൊയം നൽകുന്നതിനുള്ള സന്നദ്ധതയും ഉൾടപ്െുന്ന ചൈനീസ് 

വിഭാഗം നെത്തുന്നതായി ഞങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. കപ്ലുകൾ സംഭവിക്കുന്ന 

വലിയ മാനുഷിക രരിഗണന അർെിക്കുന്ന സാെൈരയങ്ങൾ കണക്കിടലെുത്ത് 
ന്വഗത്തിലുള്ളതും, പ്രാന്യാഗികവും സംന്യാൈിതവുമായ സൊയനാണ് 

നൽകുന്നതാടണന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 
കൂെുതൽ സംഭവ വികാസങ്ങടളക്കുെിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങടള 

അെിയിക്കുന്നതാണ്." 

 
നയൂ ഡൽെി  
01 ജനുവരി, 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. 

 

 

 
 


