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وندے بھارت مشن کے تحت وطن واپسی کی تعداد  5الکھ سے تجاوز کر گئی
 03جوالئی0202 ،
وندے بھارت مشن (وی بی ایم) کے تحت ریکارڈ  5الکھ پھنسے ہوئے ہندوستانی بحفاظت ہندوستان
واپس آئے ہیں۔ وندے بھارت مشن کی کاروائیاں  7مئی  0202کو شروع ہوئی تھیں اور دو ماہ سے
بھی کم عرصے میں دور دراز عالقوں سمیت  737ممالک میں  503990پھنسے ہوئے ہندوستانی
اپنے گھروں کو لوٹ آئے ہیں۔ یہ بات دھیان میں رکھتے ہوئے کہ مجبوری وجوہات کی وجہ سے
پھنسے ہوئے ہندوستانیوں کو النے کا ابتدائی ہدف صرف  0الکھ تھا ،اس لحاظ سے یہ ایک اہم کامیابی
ہے۔
0۔ کیرالہ میں سب سے زیادہ پھنسے ہوئے ہندوستانی ( )94085واپس آئے ،اس کے بعد اترپردیش،
بہار ،تمل ناڈو ،مغربی بنگال ،مہاراشٹرا ،کرناٹک ،گجرات اور آندھرا پردیش کے پھنسے ہوئے
ہندوستانی واپس آئے۔ وندے بھارت مشن کی پروازوں سے لوٹ کر پھنسے ہوئے ہندوستانیوں کی سب
سے بڑی تعداد متحدہ عرب امارات ( )57305سے ہے ،اس کے بعد کویت ،قطر ،عمان ،سعودی عرب
اور امریکہ اور نیپال ( )91193زمینی بارڈر چیک پوسٹوں کے ذریعے واپس آئے ہیں۔
3۔ وندے بھارت مشن میں ایئر انڈیا کی  062پروازیں شامل تھیں ،اس کے عالوہ  7056چارٹر
پروازیں اور  0بحری جہاز شامل تھیں۔ ایئر انڈیا کے ذریعہ واپس آنے والے پھنسے ہوئے ہندوستانیوں
کی تعداد  761707تھی۔ جبکہ مالدیپ ،ایران اور کولمبو سے انڈین نیوی کے  0بحری جہازوں میں
 3807ہندوستانی واپس آئے ،اس کے عالوہ چارٹرڈ پروازوں سے –  032030ہندوستانی اور غیر
ملکی کیریئر سے  3868ہندوستانی واپس آئے ،اور  62ایئر ایمبولینس سے جبکہ پڑوسی ممالک کی
لینڈ بارڈر چیک پوسٹوں کے ذریعہ تقریبا  85002ہندوستانی واپس آئے۔
1۔ یہ وسیع آپریشن بیرون ملک میں قائم ہندوستانی مشن ،شہری ہوا بازی کی وزارت ،وزارت داخلہ،
وزارت صحت وخاندانی بہبود اور ریاستی حکومتوں کے فعال تعاون سے کیا گیا۔ وزارت خارجہ نے
سینیئر افسران کو اسٹیٹ کوآرڈینیٹرز کے طور پر نامزد کیا جو ان کارروائیوں میں سرفہرست تھے
اور ہر سطح پر آپریشن کی ہم آہنگی کو یقینی بنائے رکھے۔
نئی دہلی
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