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કોવિડ-19 સબંવંિત દિાઓ અન ે ફાર્ાાસ્યટુિકલ્સ પર ર્ીટડયાનાં પ્રશ્નો પર અવિકતૃ 
પ્રિક્તાનો પ્રવતભાિ 

એવપ્રલ 07, 2020 
 

પ્રશ્નોનાં પ્રવતભાિર્ાં, અવિકતૃ પ્રિક્તા શ્રી અનુરાગ શ્રીિાસ્તિે કહ્ુ ંહતુ:ં 
 

"કોવિડ-19 સંબંવિત દિાઓ અને ફાર્ાાસ્યુટિકલ્સનાં રુ્દ્દા પર વબનજરૂરી વિિાદ ઉભો કરિા ર્ીટડયાનાં અરુ્ક 
વિભાગો દ્િારા કરિાર્ા ંકેિલાક પ્રયાસો અરે્ જોયા છે. કોઇપણ જિાબદાર સરકારની જેર્ જ, અર્ારી પ્રથર્ 
જિાબદારી એ બાબતની ખાતરી કરિાની છે કે આપણા પોતાના ંલોકોની આિશ્યકતા ર્ાિેની દિાઓનો પૂરતો 
જથ્થો હોય. આ બાબતની ખાતરી કરિા ર્ાિ,ે ર્ોિી સંખ્યાર્ા ંફાર્ાાસ્યુટિકલ્સ ઉત્પાદનોની વનકાસ પર પ્રવતબંિ 
રૂ્કિા ર્ાિે કેિલાક હંગાર્ી પગલાઓ લેિાર્ા ંઆવ્યા હતા. આ દરવર્યાન, વિવભન્ન પટરવસ્થવતઓ અંતગાત 
સંભવિત આિશ્યકતાઓની વ્યાપક આકારણી કરિાર્ા ંઆિી હતી. હાલર્ા ંકલ્પના કરી શકાતી તર્ાર્ સંભવિત 
ઘિનાઓ ર્ાિે દિાઓની ઉપલબ્િતાઓની પુવિ કયાા બાદ, આ વનયંત્રણો ર્ોિા પાયા પર ઉઠાિી લેિાર્ા ંઆવ્યા 
હતા. DGFT દ્િારા ગઇકાલે 14 દિાઓ પરથી વનયંત્રણો ઉઠાિિાની સૂચના પાઠિિાર્ા ં આિી છે. 
પેરાસીિાર્ોલ અન ેહાઇડ્રોક્સીક્લોરોવક્િન (HCQ) નાં સંબંિર્ા,ં તેઓને લાયસન્સ િરાિતી કેિેગરીર્ા ંરાખિાર્ાં 
આિશે અને તેઓની ર્ાંગની વસ્થવત પર સતત દેખરેખ રાખિાર્ા ંઆિશે. જોક,ે  જથ્થાની વસ્થવત આપણી 
કંપનીઓન ેતેઓ કરારબદ્િ થયા હતા તેિી વનકાસની કટિબદ્િતાઓ પૂણા કરિાની અનુર્વત આપી શકે છે. 
 

કોવિડ-19 ર્હાર્ારીની ભયંકરતાને ધ્યાનર્ાં રાખતા, ભારત હંરે્શા એ બાબત પર અડગ રહ્ુ ંછે કે આંતરરાવિય 
સરુ્દાયે પ્રબળ એકતા અને સહકાર દશાાિિા અવનિાયા છે. આ અવભગર્થી અન્ય દેશોનાં નાગટરકોને સ્થળાંતટરત 
કરિાનાં આપણા કાયાર્ાં ર્ાગાદશાન પણ પ્રદાન થયંુ છે. આ ર્હાર્ારીનાં ર્ાનિતાિાદી પાસાઓના ંદ્રવિકોણર્ા,ં 
એિું નક્કી કરિાર્ાં આવ્યંુ છે કે આપણી ક્ષર્તાઓ પર આિાર રાખતા આપણા તર્ાર્ પાડોશી દેશોને યોગ્ય 
ર્ાત્રાર્ા ંપેરોસીિાર્ોલ અને HCQ ર્ાિ ેભારત લાયસન્સ આપશે. આપણે આ ર્હત્િપૂણા દિાઓ એિા અરુ્ક 
દેશોન ે પણ પૂરી પાડીશંુ જેઓ આ ર્હાર્ારીથી ખુબ જ ખરાબ રીતે પ્રભાવિત થયા છે. તેથી અરે્ આ 
સંદભાર્ા ંકોઇ સંદેશ વ્યક્ત કરિાની બાબત અથિા આ બાબતને રાજકીય બનાિિાનાં કોઇપણ પ્રયાસને નાહહર્ત 
કરીશંુ." 

 

નિી ટદલ્હી 
એવપ્રલ 07, 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. 


