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చమురు చ ిందటిం వల్ల కల గ న పర్యావరణ సింక్షోభాన్న  
ఎదుర్కోవడాన క  మార షస్ కు భారత యొక్క సహాయిం 

ఆగస్టు 16, 2020 

 

మార షస్ యొక్క ఆగ్నేయ తీరింలో చమురు చ ిందటిం వల్ల కల గ న 

పర్యావరణ సింక్షోభాన్న  ఎదుర్కోవడింలో సహాయిం కోసిం మార షస్ 

ప్రభుత్విం (GoM) చేస న అభ్యర్థనకు ప్రత స్పిందనగా, భారత ప్రభుత్విం 

ఒక భారతీయ వాయు సేన వ మానిం లో 30 టన్నుల సాింకేత క పర కరాలు మర యు 

సామగ్ర న  దేశింలో కొనసాగుతున్న చమురు చ ిందటిం న లవర ింపుకు మర యు 

న వృత్త  కార్యకలాపాలకు అనుబింధింగా  మార షస్ కు పింప ించ ింద . 

 

ఓషన్ బూమ్లు, ర వర్ బూమ్లు, డ స్క్ స్క మ్మర్లు, హెల  స్క మ్మర్లు, 

పవర్ ప్యాక్, బ్లోయర్లు, సాల్వేజ్ బార్జ్ మర యు ఆయ ల్ శోషక 

గ్రాఫేన్ ప్యాడ్లు మర యు ఇతర ఉపకరణాలతో కూడ న ప్రత్యేక 

పర కరాలు ప్రత్యేకింగా ఆయ ల్ స్ల క్, నీట  నుిండ  చమురును 

తీస వేయడాన క  రూపొింద ించబడ్డాయ  మర యు న వృత్త  మర యు 

శుభ్రపర చే కార్యకలాపాలలో సహాయపడటాన క  రూపొింద ించబడ్డాయ . 

 

చమురు చ ిందటిం యొక్క న యింత్రణ చర్యలతో వ్యవహర ించడాన క  

ప్రత్యేకింగా శ క్షణ పొింద న ఇిండ యన్ కోస్ట్ గార్డ్ (ICG) 

స బ్బింద తో కూడ న 10 మింద  సభ్యుల సాింకేత క ప్రత స్పిందన బృిందిం, ఈ 

స్థలింలో అవసరమైన సాింకేత క మర యు కార్యాచరణ సహాయాన్న  

అింద ించడాన క  మార షస్ కు పింపబడ ింద . 

 

ఈ సహాయిం హ ిందూ మహాసముద్ర ప్రాింతింలోన  పొరుగువార క  మానవతా 

సహాయిం మర యు వ పత్తు ఉపశమనిం కల గ ించే భారతదేశిం యొక్క వ ధానాన క  

అనుగుణింగా ఉింద , సాగర్ (ప్రాింతింలోన  అిందర కీ భద్రత మర యు వృద్ధ ) 

అనే ప్రధానమింత్ర  యొక్క ఆశయింతో ఇద  మార్గన ర్దేశిం 

చేయబడుతుింద . అత్యవసర సహాయిం భారతదేశిం మర యు మార షస్ మధ్య 

స్నేహపూర్వక సింబింధాలను ప్రత బ ింబ స్తుింద  మర యు మార షస్ ప్రజలకు 

అవసరమైన సహాయిం చేయడాన క  భారతదేశిం యొక్క న బద్ధతను చూపుతుింద . 

 



 

భారతదేశిం మార షస్ కు COVID-19 మహమ్మార క  వ్యత రేకింగా పోరాటింలో 

ఇటీవల అింద ించ న అవసరమైన మిందుల సరఫరా, ఆయుర్వేద ఔషధాల ప్రత్యేక 

సరుకుతో పాటు మ షన్ ‘సాగర్’ లో భాగింగా పింప న వైద్య సహాయ బృిందింతో 

సహా ఈ మద్దతును కూడా ఇచ్చ ింద . 

 

 

క్రొత్త ఢిలీ్ల 

ఆగస్టు 16, 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


