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ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਗਰ: ਮ ਦ
ਿੰ ਿ ਾਾਂਸਾਗਰ ਪਾਰ ਭਾਰਤ ने ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਿਦਦ ਦਾ ਥ
ੱ
10 ਿਈ, 2020
COVID-19 ਿ ਾਾਂਿਾਰੀ ਨਾਲ ਨਮ ੱਠਣ ਮਵਚ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੀਆਾਂ ਬੇਨਤੀਆਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀਕਰਿ ਵ ੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ
ਿੈਡੀਕਲ ਸ ਾਇਤਾ ਟੀਿਾਾਂ, COVID ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਖੇਪਾਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣਪੀਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨਾਲ ਲੱਮਦਆ
ਭਾਰਤੀ ਸਿਿੰਦਰੀ ਾਜ਼ ਕੇਸਰੀ ਿਾਲਦੀਵ, ਿਾਰੀਸ਼ਸ, ਿੈਡਾਗਾਸਕਰ, ਕੋਿੋਰਸ ਅਤੇ ਸੇਸ਼ੇਲਜ਼ ਭੇਮ ਆ ੈ।
ਇ ਿੈਡੀਕਲ ਸ ਾਇਤਾ ਟੀਿਾਾਂ ਿਾਰੀਸ਼ਸ ਅਤੇ ਕੋਿੋਰੋਸ ਮਵੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਾਣਗੀਆਾਂ, ਤਾਾਂ ੋ ਇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਾਂ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਨੂ ਿੰ
COVID ਐਿਰ ੈਂਸੀ ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ ਬਖਾਰ (ਕੋਿੋਰੋਸ ਦੇ ਿਾਿਲੇ ਮਵਚ) ਨਾਲ ਨਮ ੱਠਣ ਮਵਚ ਿਦਦ ਦੇਣਗੀਆਾਂ।
ਇਸ
ਾਜ਼ ਰਾ ੀਂ COVID ਨਾਲ ਸਬਿੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਿਾਰੀਸ਼ਸ, ਿੈਡਾਗਾਸਕਰ, ਕੋਿੋਰਸ ਅਤੇ ਸੇਸ਼ੇਲਜ਼ ਭੇ ੀ
ਗਈ ੈ ਅਤੇ ਿਾਲਦੀਵ ਨੂ ਿੰ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਟਨ ਖਾਣਪੀਣ ਦੀਆਾਂ ਵਸਤਾਾਂ ਭੇ ੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿਾਰੀਸ਼ਸ ਨੂ ਿੰ
ਆਯਰਵੈਮਦਕ ਦਵਾਈਆਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਪ ਵੀ ਭੇ ੀ ਾ ਰ ੀ ।ੈ
ਿੈਡਾਗਾਸਕਰ ਅਤੇ ਕੋਿੋਰੋਸ ਨੂ ਿੰ ਭੇ ੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਖੇਪਾਾਂ ਮਵਚ ਾਈਡਰ ੋਕਸੀਕਲੋ ਰੋਮਕਨ ਗੋਲੀਆਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਿਲ ਨ,
ਿਾਰੀਸ਼ਸ, ਿਾਲਦੀਵਜ਼ ਅਤੇ ਸੇਸ਼ਲ
ੇ ਜ਼ ਭੇ ੀਆਾਂ ਾ ਚੱਕੀਆਾਂ ਨ।

ੋ ਪਮ ਲਾਾਂ ੀ

ਇਸ ਮਖੱਤੇ ਮਵੱਚ ਪਮ ਲੇ ਪਰਮਤਮਿਆਕਰਤਾ ਵ ੋਂ ਆਪਣੀ ਪਰਖੀ ਗਈ ਭੂ ਮਿਕਾ ਦੇ ਿਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਪਮ ਲਾਾਂ ੀ ਿਾਲਦੀਵ, ਸ਼ਰੀਲਿੰਕਾ,
ਿਾਰੀਸ਼ਸ ਅਤੇ ਸੇਸ਼ੇਲਜ਼ ਦੀਆਾਂ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਨੂ ਿੰ COVID -19 ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਾਂ ਿ ੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਿਦਦ ਕਰ ਚੱਕਾ ੈ।
ਇਸ ਸਿੰਕਟ ਨਾਲ ਨਮ ਠ
ੱ ਣ ਲਈ ਿਾਲਦੀਵ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਤਆਰੀ ੋਰ ਚਿੰਗੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਵੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਮਿਆਾਂ ਦੀ ਇਕ
ਟੀਿ ਵੀ ਿਾਲਦੀਵ ਭੇ ੀ ਗਈ ਸੀ।
‘ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਗਰ’ ਪਰਧਾਨਿਿੰਤਰੀ ਦੇ SAGAR - ਖੇਤਰ ਮਵੱਚ ਸਾਮਰਆਾਂ ਦੀ ਸਰੱਮਖਆ ਅਤੇ ਮਵਕਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪਰੇਮਰਤ ।ੈ
ਨਵੀਂ ਮਦੱਲੀ
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