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ભારતીય મિશનોનાં વડાઓ સાથે વડાપ્રધાનની વિડીયો કોન્ફરન્સ
માર્ચ 30, 2020
વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે સાંજનાં 05:00 કલાકે સમગ્ર વિશ્વમાં આવેલી ભરતની એલચી અને હાઇ
કમિશનોનાં વડાઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સ યોજી હતી. આ ફોન્ફરન્સ – સમગ્ર વિશ્વમાં આવેલા ભારતી મિશનો માટે
આવી પ્રથમ ઘટના – વૈશ્વિક કોવિડ-19 મહામારી સામેનાં પ્રતિભાવોની ચર્ચા કરવા માટે યજવામાં આવી હતી.
વડાપ્રધાને નોંધ લીધી હતી કે અસાધારણ સમય માટે અસાધારણ નિરાકરણોની આવશ્યકતા હોય છે, આ કારણે જ આ
વૈશ્વિકરણનાં સમયમાં પણ, મોટાભાગનું વિશ્વ ક્વૉરન્ટાઇન થયું છે. આ મહામારી સામે લડવા માટે આ ટાળી ન
શકાય તેવું લેવામાં આવેલું પગલું હતું, પરંતુ તેનાંથી મોટા પરિણામો પણ આવવાનાં હતા કારણ કે વૈશ્વિક તંત્રને બંધ
કરવાથી આંતરરાષ્ટ્રિય પરિવબન તંત્ર, આર્થિક બજારો અને વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થા પર વ્યાપક અને દૂરોગામી
પ્રભાવ પડવાનો હતો.
વડાપ્રધાને કહ્યું હતું કે આ ચેપ આવવાનાં જોખમને ઘટાડવા અને ત્યારબાદ વ્યાપક મહામારી અટકાવવા આ વર્ષે
જાન્યુઆરીનાં મધ્યભાગથી આ મહામારીનાં પ્રતિભાવમાં ભારત દ્વારા અભૂતપૂર્વ અને વહેલા પગલાઓ લેવામાં
આવ્યા હતા. આમાં ભારત દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવેલા વિશ્વનાં સૌથી મોટા ક્વૉરન્ટાઇન અને લોક-ડાઉનનો
સમાવેશ થાય છે.
વડાપ્રધાને આ કટોકટીનાં વિદેશમાં કેટલાક કેન્દ્રબિંદુઓમાં ફસાયેલા ભારતીયોનું સ્થળાંતરણ કરવાનાં પ્રયાસો બદલ
મિશનોનાં વડાઓની પ્રશંસા કરી હતી. તેણે પાંચ વિશેષ બાબતો પર પગલાઓ લેવા માટે તેઓને પ્રોત્સાહિત પણ
કર્યા હતા:
1. તેઓની પોતાનાં અને તેઓની ટૂકડીઓ અને પરિવારોનાં આરોગ્ય અને સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા;
2. ચાલું આંતરરાષ્ટ્રિય યાત્રા નિયંત્રણોની અનિશ્ચિતતાને ધ્યાનમાં રાખી વિવિધ વિદેશોમાં રહેલા ભારતીયોની
કાળજી લેવી. તેણે ભારતીય મિશનોનાં વડાઓને વિદેશમાં રહેલા આવા દેશબંધુઓમાં આત્મવિશ્વાસ વધારવા આહ્વાન
કર્યું હતું અને વિદેશમાં તેઓનાં અનિર્ધારિત રોકાણને લીધે ઉદ્ભવતી સમસ્યાઓનું તેઓની યજમાન સરકારો સાથે
મળીને નિરાકરણ લાવવા અને જ્યાં આવશ્યક હોય અને સંભવ હોય ત્યાં રહેઠાણની વ્યવસ્થા કરવા સહિત વિદેશમાં
ભારતીયોને સામનો કરવો પડી શકે તેવી અન્ય સમસ્યાઓનું પણ નિરાકરણ લાવવા કહ્યું હતું.
3. કોવિડ-19 સામે ભારતની લડાઇ માટે, ચેતતા રહેવું અને તેઓનાં અધિકારપ્રાપ્ત દેશોમાં શ્રેષ્ઠ પ્રથાઓ,
નવીનીકરણો, વૈજ્ઞાનિક પ્રગતિઓ અને તબીબી સાધનો મેળવવાનાં સ્ત્રોતો ઓળખવા. તેણે મિશનનાં વડાઓને

એવી પણ સલાહ આપી હતી કે વિદેશથી આવતા દાનને યોગ્ય દિશામાં ઉપયોગ કરવા માટે નવા સસ્થાપિત પીએમ-કેર્સ
ફંડનો યોગ્ય રીતે પ્રચાર કરવો.
4. આ કટોકટી અર્થવ્યવસ્થા પર પણ અસર કરતી હોવાથી, વડાપ્રધાને મિશનનાં વડાઓને વિદેશનાં ભાગીદારો સાથે
સંકલન કરીને જીવન જરૂરી પૂરવઠાઓ, લોજિસ્ટિક સાંકળો, નાણા જમા કરવાવવા અને તેનાં જેવી અન્ય બાબતોમાં
વાણિજ્ય પર અસર ન પડે તે માટે સલાહ આપી હતી;
5. આંતરરાષ્ટ્રિય રાજકીય અને આર્થિક પરિસ્થિતિની પ્રગતિ પર ખાસ ધ્યાન આપવાનું ચાલું રાખવું, ખાસ કરીને
કોવિડ-19 મહામારીનાં સંદર્ભમાં.
તેનાં પ્રતિભાવમાં, બેઇજિંગ, વોશિંગ્ટન ડીસી, તેહરાન, રોમ, બર્લિન, કાથમંડુ, અબુ ધાબી, કાબુલ, માલી અને
સેઓલમાં રહેલા દસ મિશનનાં વડાઓએ વડાપ્રધાન અને બાકીનાં પ્રેક્ષકોને તેઓનાં દ્રષ્ટિકોણો જણાવ્યા હતા.
તેઓનાં અધિકાર ધરાવતા દેશોમાં આ મહામારીનો સામનો કરવા ભારત દ્વારા લેવામાં આવેલા પગલાઓનાં સંકલ્પની
પ્રશંસા બાબત તેઓએ પ્રતિસાદનું આદાન-પ્રદાન કર્યું હતું.
મિશનોનાં વડાઓએ વિદેશમાં ફસાયેલા ભારતીયો, ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીઓ અને કામદારોને મદદ કરવા માટેનાં તેઓનાં
પ્રયાસોની રૂપરેખા રજૂ કરી હતી. તેઓએ એવી દવાઓ, તબીબી ઉપકરણો, ટેકનોલોજીઓ, સંશોધન અને અન્ય
કાર્યપદ્ધતિઓ ઓળખવાનાં તેઓનાં પ્રયાસોથી માહિતગાર કર્યા હતા જે આ મહામારી સામે લડવાનાં ભારતનાં
પોતાનાં રાષ્ટ્રિય પ્રયાસમાં મદદ કરી શકે છે. મિશનનાં વડાઓએ કોવિડ-19 સામેની વૈશ્વિક લડાઇમાં અન્ય દેશોમાંથી
શિખેલા પાઠો અને તેઓની શ્રેષ્ઠ પ્રથાઓની પણ માહિતી આપી હતી. આપણા પાડોશમાં, મિશનનાં વડાઓએ
કોવિડ-19 માટે સાર્ક દેશો માટે ભારતની પહેલ પર બનાવવામાં આવેલા વિશેષ ભંડોળનો ઉપયોગ કરીને તે દેશોનાં
રાષ્ટ્રિય પ્રતિભાવોમાં સહાય કરવા લેવામાં આવેલા પગલાઓ પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો. મિશનનાં વડાઓએ તેઓનાં
કાર્ય માટે વડાપ્રધાન પાસેથી મળેલા માર્ગદર્શન અને પ્રેરણા માટે કૃતજ્ઞતા પણ વ્યક્ત કરી હતી.
સમાપનમાં, વડાપ્રધાને ભારપૂર્વક કહ્યું હતું કે વિદેશમાં ભારતના મિશનો ઘરથી ઘણા દૂર હોઇ શકે છે, પરંતુ તેઓ
કોવિડ-19 સામેની ભારતની લડાઇમાં સંપૂર્ણ સહભાગી રહે છે. તેઓએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે તમામ ભારતીયોની
એકતા અને સચેતતા રાષ્ટ્રનાં ભાવિને સુરક્ષિત રાખવામાં મદદ કરશે.
નવી દિલ્હી
માર્ચ 30, 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.

