Prime Minister Shri Narendra Modi virtually met
stakeholders involved in Operation Ganga launched
for evacuation of Indians from Ukraine
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પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી યુક્રન
ે માંથી ભારતીયોને બહાર લાવવા માટે શરૂ કરવામાં
આવેલા ઓપરેશન ગંગામાં સામેલ હહતધારકોને વર્ચયુઅ
ુ લ રીતે મળ્યા
પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે વહેલી સવારે ઓપરેશન ગંગામાં સામેલ હહતધારકો સાથે વાતચીત કરી હતી. ઓપરેશન
ગંગાએ લગભગ 23000 ભારતીય નાગરહકો તેમજ 18 દેશોના 147 વહદેશી નાગરહકોને યુક્રેનમાંથી સફળતાપૂર્વક બહાર કાઢ્યા
હતા.
વાર્તાલાપ દરમહયાન, યુક્રેન, પોલેન્ડ, સ્લોવાકહયા, રોમાનહયા અને હંગેરીમાં ભારતીય સમુદાય અને ખાનગી ક્ષેત્રના
પ્રતહનહધહઓએ ઓપરેશન ગંગાનો ભાગ બનવાના તેમના અનુભવો, તેઓએ જે પડકારોનો સામનો કર્યો હતો તે વર્ણવ્યા હતા અને
એક જટહલ માનવતાવાદી કામગીરી માટે આવા યોગદાન બદલ સંતોષ અને સન્માનની લાગણી વ્યક્ત કરી હતી.
પ્રધાનમંત્રીએ ભારતીય સમુદાયના નેતાઓ, સ્વયંસેવક જૂથો, કંપનીઓ, ખાનગી વ્યક્તહઓ અને સરકારી અધહકારીઓ માટે તેમની
ઉષ્માભરી પ્રશંસા વ્યક્ત કરી જેમણે ઓપરેશનની સફળતા માટે અથાક મહેનત કરી હતી. તેમણે ઓપરેશન ગંગામાં સામેલ તમામ
હહસ્સેદારો દ્વારા પ્રદર્શહત કરાયેલ દેશભક્તહના ઉત્સાહ, સમુદાય સેવાની ભાવના અને ટીમ-સ્પહરહટની પ્રશંસા કરી હતી.
પ્રધાનમંત્રીએ ખાસ કરીને વહવહધ સામુદાયહક સંસ્થાઓની પ્રશંસા કરી હતી અને નહર્દેશ કર્યો હતો કે તેમની નહઃસ્વાર્થ સેવા
ભારતીય સંસ્કૃતહના મૂલ્યોનું ઉદાહરણ આપે છે જેને તેઓ વહદેશી દરહયાકાંઠે પણ મૂર્તહમંત કરે છે.
કટોકટી દરમહયાન ભારતીય નાગરહકોની સુરક્ષા સુનહશ્ચહત કરવા માટે સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલા પ્રયાસો વહશે બોલતા,
પ્રધાનમંત્રીએ યુક્રેન અને તેના પડોશી દેશોના નેતાઓ સાથેની તેમની વ્યક્તહગત વાતચીતને યાદ કરી અને તમામ વહદેશી સરકારો
તરફથી મળેલા સમર્થન બદલ આભાર વ્યક્ત કર્યો.
વહદેશમાં ભારતીયોની સુરક્ષાને સરકાર જે ઉચ્ચ પ્રાથમહકતા આપે છે તેનો પુનરોચ્ચાર કરતા પ્રધાનમંત્રીએ યાદ કર્યું કે કોઈપણ
આંતરરાષ્ટ્રીય કટોકટી દરમહયાન ભારતે હંમેશા તેના નાગરહકોને મદદ કરવા માટે તત્પરતાથી કામ કર્યું છે. વસુધૈવ કુટુમ્બકમની
ભારતની વર્ષો જૂની ફહલસૂફી દ્વારા સંચાલહત, ભારતે કટોકટી દરમહયાન અન્ય દેશોના નાગરહકોને પણ માનવતાવાદી સમર્થન
આપ્યું છે.
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