Prime Minister Shri Narendra Modi virtually met
stakeholders involved in Operation Ganga launched
for evacuation of Indians from Ukraine
March 15, 2022

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂਕ੍ਰਨ
ੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਖੱ ਿਅਤ ਖਨਕਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਅਪ੍ਰੇਸ਼੍ਨ ਗੰਗਾ ਖਵੱਚ ਸ਼੍ਾਮਲ ਖਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ
ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਅਪ੍ਰੇਸ਼੍ਨ ਗੰਗਾ ਵਖੱਚ ਸ਼੍ਾਮਲ ਿਖਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਪ੍ਰੇਸ਼੍ਨ
ਗੰਗਾ ਦੇ ਬਲ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 23000 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਖਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 18 ਦੇਸ਼੍ਾਂ ਦੇ 147 ਵਖਦੇਸ਼੍ੀ ਨਾਗਰਖਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਸਫ਼ਲਤਾਪ੍ੂਰਵਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੱਢਖਆ ਗਖਆ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਕ੍ਰੇਨ, ਪ੍ੋਲੈਂਡ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਰੋਮਾਨੀਆ ਅਤੇ ਿੰਗਰੀ ਵਖੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਅਤੇ ਨਖਜੀ ਿੇਤਰ
ਦੇ ਪ੍੍ਰਤੀਨਖਧੀਆਂ ਦੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼੍ਨ ਗੰਗਾ ਦਾ ਿਖੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਅਪ੍ਣੇ ਅਨੁਭਵ, ਉਨ੍ਿਾਂ ਦੇ ਸਾਿਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਖਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਿਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਟਖਲ ਮਾਨਵੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼੍ਨ ਵਖੱਚ ਆਪ੍ਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ’ਤੇ ਸੰਤੋਸ਼੍ ਅਤੇ
ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਖਅਕਤ ਕੀਤੀ।
ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਗਰੁੱਪ੍ਾਂ, ਕੰਪ੍ਨੀਆਂ, ਪ੍੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਖਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ
ਅਧਖਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਤਖਅਧਖਕ ਸਰਾਿਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਖਨ੍ਿਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼੍ਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਪ੍੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਿਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼੍ਨ ਗੰਗਾ ਵਖੱਚ ਸ਼੍ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਿਖਤਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍੍ਰਦਰਸ਼੍ਤ ਦੇਸ਼੍ ਭਗਤੀ ਦੇ ਉਤਸ਼੍ਾਿ, ਸਮੁਦਾਇਕ ਸੇਵਾ
ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਟੀਮ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪ੍੍ਰਸ਼੍ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਖਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਖਭਖੰਨ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ
ਪ੍੍ਰਸ਼੍ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਕਖਿਾ ਕਖ ਉਨ੍ਿਾਂ ਦੀ ਨਖਰਸੁਆਰਥ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਖਅਤਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਦਿਾਰਣ ਿੈ ਜੋ
ਉਿ ਵਖਦੇਸ਼੍ੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਅਪ੍ਣਾਉਂਦੇ ਿਨ।
ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਖਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੁਨਖਸ਼੍ਚਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍੍ਰਯਾਸਾਂ ਬਾਰੇ
ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼੍ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੀ ਵਖਅਕਤੀਗਤ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਖਦੇਸ਼੍ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਆਭਾਰ ਵਖਅਕਤ ਕੀਤਾ।
ਵਖਦੇਸ਼੍ਾਂ ਵਖੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਖੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪ੍੍ਰਾਥਮਖਕਤਾ ਨੂੰ ਦੁਿਰਾਉਂਦੇ ਿੋਏ ,
ਪ੍੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਖਿਾ ਕਖ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਖਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਗਰਖਕਾਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ
ਿਮੇਸ਼੍ਾ ਤਤਪ੍ਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਦੀਆਂ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍੍ਰੇਰਖਤ ਿੋ ਕੇ ,
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਖਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿੋਰ ਦੇਸ਼੍ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਖਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿੈ।
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