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ਤਲੇ ਡ ਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਪਜੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਡਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਨ  ੰਭਾਰਤ 
ਵਿੱਲੋਂ ਮਦਦ  

16 ਅਗਸਤ, 2020 

 

ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦ ੇਦਿੱਖਣ-ਪ ਰਬੀ ਤਿੱਟ 'ਤੇ ਤੇਲ ਡ ਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਡਜਿੱਠਣ ਡਵਿੱਚ ਮਦਦ 
ਲਈ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਸਰਕਾਰ (GoM) ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਪਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਇਿੱਕ 
ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ 30 ਟਨ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸਮਿੱਗਰੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਦੇ ਡ ਿੱਗਣ 
ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਕਾਰਜਾਾਂ ਡਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ।ੇ 

ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਜ਼-ੋਸਮਾਨ, ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਸਮ ੰਦਰੀ ਬ ਮ, ਨਡਹਰੀ ਬ ਮ, ਡ ਸਕ ਸਡਕਮਰ, ਹੈਲੀ ਸਡਕਮਰ, ਪਾਵਰ ਪੈਕ, ਬਲੋਅਰ, 

ਸੈਲਵੇਜ ਬਾਰਜ ਅਤੇ ਤੇਲ ਸਖੋਣ ਵਾਲਾ ਗਰਡੈਫਨ ਪੈ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦ ੇ
ਡ ਿੱਗਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਡਹ ਤੋਂ ਤੇਲ ਕਿੱਢਣ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਨ ੰ ਸ ਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਬਡਣਆ ਹੈ। 

ਇਿੱਕ 10-ਮੈਂਬਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਰਸਪਾਾਂਸ ਟੀਮ, ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੋਸਟ ਗਾਰ  (ICG) ਦੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਡਜਨ੍ਾਾਂ ਨ  ੰ
ਤੇਲ ਦ ੇਫੈਲਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਾਂ ਲਈ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਸਖਲਾਈ ਡਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨ ੰ ਵੀ ਮਾਰੀਸ਼ਸ 
ਭੇਡਜਆ ਡਗਆ ਹ ੈਤਾਾਂ ਜੋ ਉਸ ਜਗ੍ਾ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਡਵਿੱਚ ਮਦਦ ਡਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਭਾਰਤ ਵਿੱਲੋਂ ਡਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਮਦਦ ਡਹੰਦ ਮਹਾਾਂਸਾਗਰ ਖਤੇਰ ਡਵਚ ਆਪਣੇ ਗ ਆਾਂਢੀਆਾਂ ਨ ੰ ਇਨਸਾਨੀ ਮਦਦ ਅਤੇ 
ਡਬਪਦਾ ਡਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਪਹ ੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨ ਸਾਰ ਹ,ੈ ਜੋ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ SAGAR (ਖੇਤਰ ਡਵਚ ਸਭਨਾਾਂ ਲਈ 
ਸ ਿੱਰਡਖਆ ਅਤੇ ਡਵਕਾਸ) ਡਦਿ੍ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰੇਰਤ ਹ।ੈ ਤ ਰੰਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇਹ ਮਦਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਡਵਚਾਲੇ 
ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਪਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਦੀ 
ਪਰਤੀਕ ਹੈ।   

ਭਾਰਤ ਵਿੱਲੋਂ ਡਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਨ ੰ ਕੋਡਵ  -19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਡਖਲਾਫ ਇਸਦੀ ਜੰਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਲੋਂ 
ਡਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਾਲੀਆ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਦਤੀ ਗਈ ਹ,ੈ ਡਜਸ ਡਵਚ  ਡਮਸ਼ਨ ‘ਸਾਗਰ’ ਤਡਹਤ ਜ਼ਰ ਰੀ ਦਵਾਈਆਾਂ, 

ਆਯ ਰਵੈਡਦਕ ਦਵਾਈਆਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਪ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਮੈ ੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਨਵੀਂ ਡਦਿੱਲੀ 
16 ਅਗਸਤ, 2020 
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