Repatriations under the Vande Bharat Mission
cross 5 lakhs
July 03, 2020

ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਮਿਤ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ 5 ਿੱਖ ਪਾਰ
3 ਜੁਿਾਈ, 2020
ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਵੀ.ਬੀ.ਐਿ.) ਤੇ ਤਮਿਤ ਫਸੇ ਿੋਏ ਮਰਕਾਰਡ 5 ਿੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰਮੱ ਖਅਤ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਆਏ ਿਨ।
ਵੀ.ਬੀ.ਐਿ. ਦਾ ਕੰਿਕਾਜ 7 ਿਈ, 2020 ਨੰ ਸ਼ੁਰ ਿੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਿਿੀਮਨਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਿੇਂ ਅੰਦਰ ਦਰ
ਦੁ ਰਾਡੇ ਦੇ ਇਿਾਮਕਆਂ ਮਵੱਚ ਫਸੇ ਿੋਏ ਿੋ ਕਾਂ ਸਿੇਤ 137 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 5,03,990 ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੰ ਪਰਤ
ਚੁੱਕੇ ਿਨ। ਇਸ ਿੱਿ ਦੇ ਿੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਕ ਿਜਬਰੀ 'ਚ ਫਸੇ ਿੋਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੰ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਮਿਆਉਣ ਦਾ ਿੁੱਢਿਾ
ਟੀਚਾ ਮਸਰਫ 2 ਿੱਖ ਿੀ ਸੀ, ਇਿ ਇੱਕ ਿਿੱਤਵਪਰਨ ਪਰਾਪਤੀ ਿੈ।

2. ਫਸੇ ਿੋਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਣਤੀ ਕੇਰਿ (98585) ਵਾਪਸ ਪਿੁੰਚੀ, ਮਜਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼,
ਮਬਿਾਰ, ਤਮਿਿਨਾਡ, ਪੱਛਿੀ ਬੰਿਾਿ, ਿਿਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਿੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪਰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਿਨ.
ਵੀ.ਬੀ.ਐਿ. ਤਮਿਤ ਫਿਾਈਟਾਂ ਰਾਿੀਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਯ.ਏ.ਈ (57,305) ਤੋਂ ਿਨ, ਮਜਸ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਕੁ ਵੈਤ, ਕਤਰ, ਓਿਾਨ, ਸਉਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਿਰੀਕਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਨੇ ਪਾਿ ਤੋਂ
91,193 ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਿੀਨੀ ਸਰਿੱਦ ਦੀਆਂ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਿੀਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਿਨ।
3. ਵੀ.ਬੀ.ਐਿ. ਤਮਿਤ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ 860 ਫਿਾਈਟਾਂ, 1256 ਚਾਰਟਰ ਫਿਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਜਿ ਸੈਨਾ ਦੇ 8
ਸਿੁੰਦਰੀ ਜਿਾਜ਼ ਸ਼ਾਿਿ ਸੀ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਰਾਿੀਂ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਆਏ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ 1,64,121,
ਭਾਰਤੀ ਸਿੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਵੱਿੋਂ ਿਾਿਦੀਵ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਕੋਿੰਬੋ ਤੋਂ 8 ਸਿੁੰਦਰੀ ਜਿਾਜ਼ਾਂ ਮਵਚ ਵਾਪਸ ਮਿਆਂਦੇ ਿਏ
ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ 3,987; ਚਾਰਟਰਡ ਫਿਾਈਟਾਂ ਰਾਿੀਂ ਪਿੁੰਚੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ 2,30,832 ਅਤੇ
ਮਵਦੇਸ਼ੀ ਕੈਰੀਅਰ ਰਾਿੀਂ ਪਿੁੰਚੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ 3,969 ਸੀ, ਿਿਭਿ 60 ਿਵਾਈ ਐਂਬਿੈਂ ਸਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਿਾਿ
ਿੋਇਆ ਅਤੇ 95,220 ਭਾਰਤੀ ਿੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਿ ਿਿਦੀਆਂ ਜ਼ਿੀਨੀ ਸਰਿੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਿੀਂ
ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਪੁੱਜ।ੇ

ਇਿ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਮਵਦੇਸ਼ਾਂ ਮਵੱਚ ਬਣੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਮਸਵਿ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਿੰਤਰਾਿਾ, ਿਰਮਿ ਿੰਤਰਾਿਾ, ਮਸਿਤ ਅਤੇ
ਪਮਰਵਾਰ ਭਿਾਈ ਿੰਤਰਾਿਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਿਰਿ ਸਿਰਥਨ ਅਤੇ ਸਮਿਯੋਿ ਨਾਿ ਨੇ ਪਰੇ ਚਾਮਹਿ ਆ ਮਿਆ।
ਮਵਦੇਸ਼ ਿੰਤਰਾਿੇ ਵੱਿੋਂ ਮਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਿਏ ਸੀਨੀਅਰ ਅਮਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੁਖ ਭਮਿਕਾ
ਮਨਭਾ ਕੇ ਸਭ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਮਨਰਮਵਘਨ ਤਾਿਿੇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ।
ਨਵੀਂ ਮਦੱਿੀ
3 ਜੁਿਾਈ, 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.

