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இந்திய தூதரகத் தலைவர்களுடன் பிரதம மந்திரியின் வீடியோ 

மாநாடு  

மார்ச ்30,2020 

 

பிரதமர் ஸ்ரீ நரேந்திர மோடி இன்று உலகெங்கிலும் உள்ள அனைத்து தூதரகங்கள ்மற்றும் 

உயர் ஸ்தானிகராலயத் தலைவர்களுடன் 17:00 மணிக்கு வீடியோ மாநாட்டை நடத்தினார்.  

உலகளாவிய covid- 19 தொற்றுநோய்களுக்கான பதில்களைப் பற்றி விவாதிக்க இந்த மாநாடு 

– உலகளவில் இந்திய தூதரகங்களுக்கான முதல் நிகழ்வு ஆகும்.  

 

அசாதாரண காலங்களுக்கு அசாதாரண தீர்வுகள் தேவை என்று பிரதமர் குறிப்பிட்டார். 

அதனால் தான் இந்த உலகமாயமாக்கப்பட்ட சகாப்தத்தில் கூட, உலகின் பெரும்பகுதி தன்னை 

தனிமைப்படுத்திக் கொண்டது. இந்த தொற்றுநோயை எதிர்த்து போராடுவதற்கு இது 

தவிர்க்கமுடியாத ஒரு நடவடிக்கையாகும், ஆனால் உலகமயமாக்கப்பட்ட அமைப்பை 

மூடுவது சர்வதேச போக்குவரத்து அமைப்பு, நிதி சந்தைகள் மற்றும் உலகப் 

பொருளாதாரம் ஆகியவற்றில் விரிவான மற்றும் தொலைநோக்குத் தாக்கத்தை  

ஏற்படுத்தியுள்ளதால் , இது மிகப்பெரிய விளைவு ஆகும்.  

 

இந்த ஆண்டு ஜனவரி நடுப்பகுதியில் இருந்து இந்த தொற்றுநோய்க்கு பதிலளிக்கும் 

விதமாக இந்தியா முன்னோடியில்லாத மற்றும் ஆரம்ப நடவடிக்கைகளை 

எடுத்துள்ளதாகவும், தொற்றுநோயை இறக்குமதி  செய்வதற்கான அபாயத்தைக் 

குறைப்பதாகவும், அதன் பின்னர் ஒரு பெரிய வெடிப்பைத் தடுப்பதாகவும் பிரதமர் 

கூறினார்.இந்தியா செயல்படுத்திய மிகப்பெரிய தனிமைப்படுத்துதல்  மற்றும் பூட்டுதல் 

ஆகியவை இதில் அடங்கும்.  

 

நெருக்கடியின் சில மையங்களில் சில நாடுகளில் சிக்கி தவிக்கும் இந்தியர்களை 

வெளியேற்றுவதற்கான முயற்சிகளுக்கு பிரதமர் தூதரகங்களின் தலைவர்களைப் 

பாராட்டினார். ஐந்து குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் நடவடிக்கை எடுக்கும்படி அவர் 

அவர்களுக்கு அறிவுறுத்தினார்.   

 

I. அவர்களின் சொந்த உடல்நலம் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த, மற்றும் அவர்களின் அணிகள் 

மற்றும் குடும்பங்களின்; 



 

ii. தொடர்ச்சியான பயணக்கட்டுப்பாடுகளின் நிச்சயமற்ற தன்மையைக் கருத்தில் கொண்டு, 

பல்வேறு வெளிநாடுகளில் தங்கியுள்ள இந்தியர்களுக்கு செல்ல. வெளிநாட்டில் உள்ள 

இத்தகைய தோழர்களின் மன உறுதியை உயர்த்த உதவுவதற்கும், அவர்கள் திட்டமிடப்படாத 

வெளிநாடுகளில், அவர்களின் புரவலன் அரசாங்கங்களுடன் எழும் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு 

காண உதவுவதற்கும், தங்குமிடம் ஏற்பாடு செய்வது உட்பட வெளிநாடுகளில் இந்தியர்கள் 

எதிர்கொள்ளக்கூடிய பிற பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு  காணவும் அவர் உதவினார். 

தேவையான மற்றும் சாத்தியமான இடங்களில்; 

 

iii.  Covid-19 க்கு எதிரான இந்தியாவின் போராட்டத்திற்காக, அங்கீகாரம் பெற்ற சிறந்த 

நடைமுறைகள், புதுமைகள், விஞ்ஞான முன்னேற்றங்கள் மற்றும் மருத்துவ உபகரணங்களை 

வாங்குவதற்கான ஆதாரங்களில் தங்கள் நாடுகளில் விழிப்புடன் இருக்கவும் அடயாளம் 

காணவும். வெளிநாட்டிலிருந்து நன்கொடைகளைத் திரட்டுவதற்காக புதிதாக நிறுவப்பட்ட 

PM-CARES நிதியத்தை பொருத்தமான முறையில்  விளம்பரப்படுத்துமாறு அவர் தலைமைத் 

தலைவர்களுக்கு அறிவுறுத்தினார். 

 

iv. இந்த நெருக்கடி பொருளாதாரத்தின் மீதும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதால், வெளிநாட்டு 

பங்காளிகளுடனான ஒருங்கிணைப்பின் மூலம் அத்தியாவசிய பொருள்கள், தளவாட 

சங்கிலிகள்,பணம் அனுப்புதல் மற்றும் பலவற்றில் வர்த்தகம் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதை 

உறுதி செய்வதிலும் கவனம் செலுத்துமாறு பிரதமர் தலைவர்களுக்கு அறிவுறுத்தினார். 

 

v. வளர்ந்து வரும் சர்வதேச அரசியல் மற்றும் பொருளாதார நிலைமைக்கு, குறிப்பாக Covid-

19 தொற்றுநோயின் பின்னணியில் தொடந்து கவனம் செலுத்த வேண்டும்.  

 

இதற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக, பெய்ஜிங்,வாஷிங்டன் டி.சி, 

தெஹ்ரான்,ரோம்,பெர்லின்,காத்மாண்டு,அபுதாபி, காபூல்,மாலே மற்றும் சியோல் ஆகிய 

பத்து தலைவர்கள் தங்களது முன்னோக்குகளை பிரதமருக்கும் மற்ற 

பார்வையாளர்களுக்கும் வழங்கினர். இந்த தொற்றுநோயை எதிர்த்து போராடுவதற்கு 

இந்தியா மேற்கொண்ட உறுதியான நடவடிக்கைகளுக்கு அங்கீகாரம் அளித்த நாடுகளின் 

பாராட்டுகள் குறித்து அவர்கள் கருத்துக்களைப் பகிர்ந்து கொண்டனர். 

 

வெளிநாடுகளில் சிக்கி தவிக்கும் இந்தியர்களுக்கு, குறிப்பாக மாணவர்கள் மற்றும் 

தொழிலாளர்களுக்கு உதவ அவர்களின் முயற்சிகளை மிஷன் தலைவர்கள் கோடிட்டு 

காட்டினர். இந்த தொற்றுநோயை எதிர்த்து போராடுவதற்கான இந்தியாவின் சொந்த 

தேசிய முயற்சியில் உதவக்கூடிய மருத்துவம்,  மருத்துவ சாதனங்கள்,தொழில்நுட்பங்கள், 

ஆராய்ச்சி மற்றும் பிற நடவடிக்கைகளை அடையாளம் காணும் முயற்சிகளையும் அவர்கள் 

தெரிவித்தனர.் Covid-19 க்கு எதிரான உலகளாவிய போராட்டத்தில் மற்ற நாடுகளில் 



கற்றுக்கொண்ட பாடங்களையும் அவற்றின் சிறந்த நடைமுறைகளையும் மிஷன் தலைவர்கள் 

தெரிவித்தனர.் எங்கள் சுற்றுப்புறத்தில், மிஷன ் தலைவர்கள் அந்த நாடுகளின் தேசிய  

பதில்களுக்கு உதவுவதற்கான நடவடிக்கைகளை கோடிட்டுக் காட்டினார்,Covid-19 ஐ 

எதிர்த்து சார்க் நாடுகளுக்கான இந்தியாவின் முன்முயற்சியில் உருவாக்கப்பட்ட சிறப்பு 

நிதியை பயன்படுத்தி, பிரதமரின் பணி மற்றும் வழிகாட்டுதலுக்காக மிஷன் தலைவர்கள் 

நன்றியை தெரிவித்தனர்.  

    

முடிவில், வெளிநாட்டிலுள்ள இந்தியாவின் பணிகள் வீட்டிலிருந்து வெகு தொலைவில் 

இருக்கலாம் என்று பிரதமர் வலியுறுத்தினார்.ஆனால் அவர்கள் Covid-19 க்கு எதிரான 

இந்தியாவின் போராட்டத்தில் முழு பங்கேற்பாளர்களாகவே உள்ளனர். அனைத்து 

இந்தியர்களின் ஒற்றுமையும் விழிப்புணர்வும் நாட்டின் எதிர்காலத்தைப் பாதுகாக்க உதவும் 

என்று அவர் வலியுறுத்தினார். 

 

 

 

நியூ டெல்லி  

மார்ச் 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. 
 

 

 


