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 کو موریشیس لئے کے نمٹنے سے بحران ماحولیاتی سے وجہ کی رساو کی تیل

 مدد کی ہندوستان

 0202 اگست،16 

موریشیس کی  کے لئے نمٹنے سے بحران ماحولیاتی باعث کے رساو کی تیل پر ساحل مشرقی جنوب

 کو رساو کے تیل جاری میں موریشیس نے ہند حکومت میں، جواب کے درخواست کی حکومت

 کے ذریعہ جہاز ہوائی ایف اے آئی ایک میں مدد فراہم کرنے کے لئے کاموں کے بچانے اور روکنے

 ۔ہے کیا روانہ لئے کے موریشسمواد  اور سامان تکنیکی زیادہ سے ٹن 02

 آئل اور بیج سیلویج بلوئرز، پیک، پاور سکیمرز، ہیلی ، اسکیمرز ڈسک بومز، ریور بومز، سمندری

آئل سلیک کو  پر طور خاص سامان خصوصی یہ مشتمل پر لوازمات دیگر اور پیڈ گرافین جاذب

 کیا جاتا ہے، اسکیم کو تیل سے پانیاور اس کے ذریعہ  ،کنٹرول کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے

 اور یہ صفائی اور بچاؤ کے کام میں مدد کرتا ہے۔

 ہیں شامل اہلکار کے( جی سی آئی) گارڈ کوسٹ انڈین میں جس ٹیم، رسپانس ٹیکنیکل رکنی 02 ایک

 جائے بھی کو ہیں، یافتہ تربیت پر طور خصوصی طریقہ کار سے کے رساؤ سے نمٹنے کے تیل جو

 ۔ہے گیا کیا تعینات میں ریشیسمو لئے کے توسیع میں امداد آپریشنل اور تکنیکی ضروری پر وقوع

 متعلق سے تباہی اور امداد انسانی لئے کے پڑوسیوں اپنے میں خطے کے ہند بحر امداد کی ہندوستان

 سب میں خطے) SAGAR کے اعظم وزیر کی بنیاد جس ہے، مطابق کے پالیسی کی بڑھانے کو امداد

 قریبی کے دوستی مابین کے ریشیسمو اور ہندوستان امداد فوری۔ ہے پر وژن (نمو اور حفاظت کی

 ہندوستان لئے کے مدد ضرورت کے وقت کی لوگوں کے ریشسمو اور ،ہے کرتی عکاسی کی رشتوں

 ۔ہے کرتی عکاسیکی بھی  عزم کے

 حالیہاس  کردہ فراہم کو ریشسمو لڑنے کے لئے سے مرض وبائی 01- ڈکوو ،امدادہندوستان کی یہ 

 ایک کی دوائیوں آیورویدک فراہمی، کی ادویات ضروری میں جسبعد عمل میں آیا ہے  سپورٹ کے

 کے حصے کے ’ساگر‘ مشن ےجس تھی شامل بھی ٹیم امدادی طبی ایک ساتھ ساتھ کے کھیپ خاص

 ۔تھا گیا بھیجا پر طور

 دہلی نئی

 0202 اگست، 61

 

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 

 



 


