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எம்.வி ஜாக் ஆனந்த் மற்றும் எம்.வி அனஸ்தேசியா பற்றிய ஊடகக் 

தகள்விக்கு அேிகாரப்பூர்வ சசய்ேித் சோடர்பாளாின் பேில்  

ஜனவாி 01, 2021 

 

 

எம்வி ஜாக் ஆனந்த் மற்றும் எம்வி அனஸ்தேசியா பற்றிய ஊடகக் தகள்விக்கு 

பேிலளிக்ககயில், அேிகாரப்பூர்வ சசய்ேித் சோடர்பாளர் ஸ்ரீ அனுராக் ஸ்ரீவத்சவா 

கூறியோவது:   

 

“ கிதரட் ஈஸ்டர்ன் ஷிப்பிங் நிறுவனத்ேின் இந்ேிய சமாத்ே சரக்கு கப்பல் எம்.வி. ஜாக் ஆனந்த் 

2020 ஜூன் 13 முேல் சீனாவின் செபாய் மாகாணத்ேில் உள்ள ஜின்க்டாங் துகறமுகத்ேில் 

நங்கூரமிட்டு உள்ளது. மற்சறாரு கப்பல் எம்.வி. அனஸ்தேசியா,  16 இந்ேிய நாட்டினகரக் 

சகாண்டுள்ளது, இது சசப்டம்பர் 20, 2020  முேல் சீனாவின் கபீடியன் துகறமுகத்ேிற்கு 

அருதக நங்கூரமிட்டுள்ளது. இந்ே இரண்டு கப்பல்களும் ேங்கள் சரக்குககள 

சவளிதயற்றுவேற்காக காத்ேிருக்கின்றன. நீண்ட கால ோமேம் காரணமாக குழு 

உறுப்பினர்கள் மீது மனஅழுத்ேம் அேிகாித்து வருகிறது.இகேயும், எங்கள் குழு 

உறுப்பினர்களுக்கு அேிகாித்து வரும் கடினமான நிகலகமகள் குறித்ே எங்கள் 

அக்ககறகயயும் கருத்ேில் சகாண்டு, இந்ே இரண்டு வழக்குகளும் ேீவிரமாக 

சோடரப்படுகின்றன.         

 

பிற நாடுகளிலிருந்து இன்னும் பல கப்பல்களும் ேங்கள் சரக்குககள இறக்குவேற்கு 

காத்ேிருக்கின்றன என்பகே நாங்கள் புாிந்துசகாள்கிதறாம்.  

 

சபய்ஜிங்கில் உள்ள எங்கள் தூேரகம் இந்ே வழக்குககள சீன சவளியுறவு அகமச்சகம் 

மற்றும் உள்ளூர் மாகாண அேிகாாிகளிடம் பல முகற எடுத்துச்சசன்றது, கப்பல்ககள 

கப்பல்துகறக்கு அனுமேிக்கதவண்டும் மற்றும்/அல்லது குழுவினகர மாற்ற 

அனுமேிக்கதவண்டும் என்று தகாருகிறது. அவர்கள் கடந்ே சில மாேங்களாக இந்ே 

விஷயத்கேப் பின்பற்றிவருகின்றனர். இந்ே விவகாரத்கே இந்ேியத் தூேர் ேனிப்பட்ட 

முகறயில் துகண சவளியுறவு அகமச்சாிடம் எடுத்துகரத்துள்ளார். சீனத் தூேரகத்துடனும் 

இந்ேப் பிரச்சிகனகய அகமச்சகம் பின்பற்றி வருகிறது.   

 

உள்ளூர் அேிகாாிகள் விேித்ே பல்தவறு Covid-19 சோடர்பான கட்டுபாடுகள் காரணமாக, 

இந்ே துகறமுகத்ேிலிருந்து இந்ே குழு மாற்றம் அனுமேிக்கப்படுவேில்கல என்பகே சீன 

அேிகாாிகள் சோிவித்ேனர். ஜின்க்டாங் துகறமுகத்ேிலிருந்து குழு மாற்றம் சாத்ேியமில்கல 

என்றாலும் , கப்பல் நிறுவனம்/முகவர் சீனாவின் ேியான்ஜின் துகறமுகத்ேிலிருந்து குழு 

சுழற்சிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என்றும், அேற்கான தகாாிக்ககககளப் சபற்ற பின்னர் 



உள்ளூர் அேிகாாிகள் ஆய்வு சசய்வார்கள் என்றும் சீன சவளியுறவு அகமச்சகம் நவம்பர் 

2020 இன் பிற்பகுேியில் சோிவித்ேது. சம்பந்ேப்பட்ட கப்பல் நிறுவனங்கள் குழு  மாற்ற 

விண்ணப்பங்ககள விகரவாக சசய்யுமாறு தகட்டுசகாள்ளப்பட்டன.   

 

கப்பல் நிறுவனம் ேங்களின் ேற்தபாகேய நங்கூரப் புள்ளிகளிலிருந்து கப்பல்ககளப் 

பயணிப்பேற்கான ேளவாடங்ககள ஆராய்ந்து சகாண்டிருக்கும் தபாது, எங்கள் தூேரகம் 

ேியான்ஜினில் சோடர்புகடய அேிகாாிகளுடன் சோடர்பு சகாண்டு குழு மாற்றத்கே 

எளிோக்குவேற்கு ஒப்புேல் அளிக்கிறது. உள்ளூர் சீன அேிகாாிகளின் ஒப்புேல்களுக்கு 

விகரவான குழு மாற்றத்ேிற்கான ேங்கள் ேிட்டங்களில் ோக்கல் சசய்வகே உறுேி 

சசய்யும்படி கப்பல் நிறுவனங்ககள நாங்கள் தகாாியுள்தளாம்.    

 

எம்.வி அனஸ்ோசியா, காபிடியனில் அேன் ேற்தபாகேய நங்கூர கட்டத்ேில் கடலில் ஒரு குழு 

மாற்றத்ேிற்கான ஒரு சாத்ேியத்கே ஆராய்கிறது என்பகேயும் நாங்கள் புாிந்துசகாள்கிதறாம். 

இந்ே 

மாற்றீட்கட முன்சமாழிகின்ற சீன அேிகாாிகளுக்கு எங்கள் தூேரகம் தநற்று கடிேம் 

எழுேியுள்ளது.   

 

சபய்ஜிங்கில் உள்ள எங்கள் தூேரகம், சபய்ஜிங், செபி மற்றும் ேியான்ஜினில் உள்ள சீன 

அேிகாாிகளுடன் சோடர்ந்து சநருக்கமான மற்றும் சோடர்ச்சியான சோடர்பில் உள்ளது. 

ஆரம்ப கால ேீர்மானத்ேிற்காக அகமச்சகம் புது சடல்லியில் உள்ள சீனத் தூேரகம் 

மூலமாகவும் சோடர்கிறது.    

 

சீனத் ேரப்பின் அறிக்ககககள நாங்கள் கவனித்ேிருக்கிதறாம், இந்ே விஷயத்ேில் ேங்கள் 

உேவிகய வழங்க அவர்களது விருப்பத்கே சவளிப்படுத்ேினார்கள். கப்பல்களில் பயணிக்கும் 

கடுகமயான மனிோபிமான சூழ்நிகலகயப் சபாறுத்ேவகர, இந்ே உேவி அவசர, நகடமுகற 

மற்றும் நீேிக்கு ஏற்ப வழங்கப்படும் என்று நாங்கள் எேிர்பார்க்கிதறாம்.     

 

தமலேிக முன்தனற்றங்கள் குறித்து நாங்கள் உங்ககளப் புதுப்பித்துக் சகாள்தவாம்.”  

 

நியூ சடல்லி  

ஜனவாி  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. 
 


