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વદંે ભારત મિશન અતંર્ગત 5 લાખથી વધારે ભારતીયો સ્વદેશ પરત આવ્યા 

જુલાઇ 03, 2020 
 

1. વંદે ભારત મિશન (વીબીએિ) અંતર્ગત રેકોર્ગ 5 લાખ ફસાયેલા ભારતીયો સુરમિત રીતે ભારત પરત ફયાગ છે. 
વંદે ભારત મિશનની કાિર્ીરીઓ 7 િે 2020 નાં રોજ શરૂ કરવાિા ંઆવી હતી અને બે િમહનાથી ઓછા 
સિયિા ંદૂર્ગિ િેત્રો સમહત 137 દેશોિા ંફસાયેલા 5,03,990 ભારતીયોને તેઓનાં ઘર પર પરત ફયાગ છે. ફરજ 
પરે્ તેવા કારણો ધરાવતા ફસાયેલા િાત્ર 2 લાખ ભારતીયોને લાવવાના ંપ્રારંમભક લક્ષયાકંન ે ધ્યાનિા ંલેતા, આ 
એક નોંધપાત્ર મસમધધ છે. 
 

2. કેરળિા ં સૌથી િોટી સંખ્યાિા ં ફસાયેલા ભારતીયો આવ્યા છે (94,085), ત્યાર પછી ઉત્તરપ્રદેશ, મબહાર, 
તમિલનારુ્, પમચિિ બંર્ાળ, િહારાષ્ટ્ર, કણાગટક, ર્ુજરાત અને આંધ્રપ્રદેશ આવે છે. વંદે ભારત મિશન ફ્લાઇટ્સ 
િારફત યુએઇથી સૌથી િોટી સંખ્યાિા ંફસાયેલા ભારતીયો પરત આવ્યા છે (57,305), ત્યાર પછી કુવૈત, કતાર, 
ઓિાન, સાઉદી અરેમબયા અને યુએસએ આવે છે અને સરહદી િેક પોસ્ટથી જિીન િાર્ે નેપાળથી (91,193) 

લોકો પરત આવ્યા છે. 

 

3. વંદે ભારત મિશનિા ં860 એર ઇમડર્યા ફ્લાઇટ્સ; 1256 િાટગર ફ્લાઇટ્સ અને 8 નૌસેના જહાજો સાિેલ થયા 
હતા. એર ઇમડર્યા ધવારા પરત ફરેલા ફસાયેલા ભારતીયોની સંખ્યા 1,64,121 હતી; િાલલીવ, ઇરાન અને 
કોલંબોથી ભારતીય નૌસેનાનાં 8 જહાજોિા ં3,987; િાટગર્ગ ફ્લાઇટ્સ ધવારા - 2,30,832 અને મવદેશી વાહકો 
ધવારા - 3,969; આશરે 60 એમ્બયુલડસ અને પાર્ોશી દેસોિનાંથી સરહદી િેક-પોસ્ટથી જિીન િાર્ે 95,220. 

 

4. આ િોટંુ ઓપરેશન મવદેશિા ંભારતીય મિશનો, નાર્રરક ઉડ્ર્યન િંત્રાલય, ર્ૃહ િંત્રાલય, આરોગ્ય અને 
પરરવાર કલ્યાણ િંત્રાલય અન ે રાજ્ય સરકારોના ંસરિય સિથગન અને સહયોર્થી પાર પાર્વાિા ંઆવ્યંુ હતંુ. 
મવદેશ િંત્રાલયે વરરષ્ઠ અમધકારીઓને રાજ્યનાં સંકલનકતાગઓ તરીક ેપદનામિત કયાગ હતા, જેઓ તિાિ સ્તરો પર 
સહજ સિડવયની ખાતરી આપતા આ ઓપરેશનોિાં બધાથી આર્ળ રહ્યા હતા. 
 

નવી રદલ્હી 
જુલાઇ 03, 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. 


