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પ્રાંતમરાં કોવિડ-19 નો સરમનો કરિર મરટે િડરપ્ધરન સરકક આગિેરનો સરથ ેઆદરન-
પ્દરન કરે છે 

મરર્ક 15, 2020 

 

િડરપ્ધરન સરકક દેશો મરટે કોવિડ-19 આપરત્તકરવિન ભાંડોળની સ્થરપનર કરિરનો પ્સ્તરિ રરખે છે 

 

િડરપ્ધરન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પ્રાંતમરાં કોવિડ-19 નો સરમનો કરિર મરટે સરમરન્દ્ય વ્યૂહરર્નરની રૂપરેખર નક્કી 
કરિર મરટ ેવિડીયો કોન્દ્ફરન્દ્સ મરરફત સરકક દેશોનરાં નેતરઓ સરથે આદરન-પ્દરન કયયું હતયાં. 
 

સવધયરરો ઇવતહરસ – સરમવૂહક ભવિષ્ય 

 

આટિી ટૂાંકી સૂર્નર પર કોન્દ્ફરન્દ્સમરાં જોડરિર બદિ િડરપ્ધરને આગેિરનોનો આભરર મરન્દ્યો હતો. સરકક દેશોનરાં 
પ્રર્ીન િોકોનરાં જોડરણો અને સમરજોનરાં આાંતરજોડરણો પર ભરર મૂકતર, તેઓએ કહ્યાં કે  સરથે મળીને 
પડકરરનો સરમનો કરિર તૈયરર રહેિયાં રરષ્ટ્રો મરટે અવનિરયક છે. 
 

આગળનો મરગક 
 

સહયોગની ભરિનર સરથે, િડરપ્ધરન શ્રી મોદીએ તમરમ દેશૌનરાં સ્િૈવછછક યોગદરનોનરાં આધરર પર કોવિડ-19 
આપરત્તકરવિન ભાંડોળનરાં વનમરકણનો પ્સ્તરિ રજૂ કયો હતો, જેમરાં ભાંડોળ મરટે ભરરત યયએસ $10 વમવિયનનરાં 
પ્રરાંવભક યોગદરન કરશે. આ ભાંડોળનો ઉપયોગ તરત્કરવિક પગિરઓનરાં ખર્રકઓ પહોંર્ી િળિર મરટે સહયોગી 
દેશોમરાંથી કોઇપણ કરી શકે છે. તેઓએ જણરવ્યયાં હતયાં કે ભરરત ટેસ્સ્ટગ કકટ અને અન્દ્ય સરધનો સરથેની ડૉક્ટરો 
અને વનષ્ણરાંતોની ઝડપી પ્વતભરિ ટૂકડીની રર્નરાં કરી રહ્યાં છે, જે કરમગીરી મરટે તૈયરર રરખિરમરાં આિશે અને 
જરૂર પડ્યે દેશોમરાં તૈનરત કરિરમરાં આિશે. 
 

િડરપ્ધરને પરડોશી દેશોની આપરત્તકરવિન પ્વતભરિ ટૂકડીઓ મરટે ઓનિરઇન તરવિમ કેપ્સસ્યયિો મરટે વ્યિસ્થર 
કરિરની અને સાંભવિત િરઇરસ િરહકો અને તેઓનરાં સાંપકકમરાં આિેિર િોકોને શોધી કરઢિરમરાં મદદરૂપ થિર 
ભરરતનરાં ઇન્દ્ટીગ્રેટેડ કડસીઝ સિેિન્દ્સ પોટકિ પરછળ કરયકરત સોફ્ટિેરન ે શેર કરિરની પણ ઑફર કરી હતી. 
તેઓએ સૂર્વ્યયાં હતયાં કે સરકક કડઝરસ્ટર મેનેજમેન્દ્ટ સેન્દ્ટર જેિર પ્િતકમરન તાંત્રોનો શ્રેષ્ઠ પ્થરઓન ેએકવત્રત કરિર 
મરટે ઉપયોગ કરી શકરય છે. 
 



તેઓએ દવિણ એવશયરઇ પ્રાંતમરાં ઉપરિી રોગોનરાં વનયાંત્રણ પરનરાં સાંશોધનનરાં સાંકિન મરટે સરમરન્દ્ય સાંશોધન 
માંર્ની રર્નર કરિરનયાં પણ સૂર્વ્યયાં હતયાં. કોવિડ-19 નરાં િરાંબર-ગરળરનરાં આર્થથક પકરણરમો પર અન ેતેની અસરોથી 
આાંતકરક વ્યરપરર અને સ્થરવનક મૂલ્ય શ ાંખિરઓ કેિી રીતે શ્રેષ્ઠ રીતથી દૂર કરિર તેનરાં પર વનષ્ણરાંતો દ્િરરર 
આગળનરાં મનોમાંથન કરિરનયાં પણ સૂર્વ્યયાં હતયાં. 
 

પ્સ્તરિ રરખિરમરાં આિેિી પહેિો મરટે આગેિરનોએ િડરપ્ધરનનો આભરર મરન્દ્યો હતો. િડરપ્ધરને સરથે મળીન ે
િડિરનરાં સાંકલ્પનયાં પયનઃઉછર્રરણ કયયું હતયાં અને કહ્યાં હતયાં કે સરકક દેશો દ્નિરરર પરડોશva સહકરર વિશ્િ મરટે એક 
નમયનર તરીક ેસેિર આપિો જોઇએ. 
 

અનયભિની આપ-િ ેકરિી 
 

િડરપ્ધરને કહ્યાં કે ભરરત મરટ ેમરગકદશકક માંત્ર “તૈયરરી કરિી, પરાંતય ગભરરિયાં નહીં” રહ્ો છે. તેઓએ િગીક ત 
પ્વતભરિ યાંત્રણર, દેશમરાં પ્િેશતર િોકોની ર્કરસણી, ટીિી, વપ્ન્દ્ટ અને સોવશયિ મીકડયર પર જાહેર જાગ વત 
અવભયરનો, વનબકળ જૂથો સયધી પહોંર્િરનરાં વિશેષ પ્યરસો, મહરમરરીનરાં વ્યિસ્થરપનનરાં દરેક તબક્કર મરટ ે
વનદરનરત્મક સયવિધરઓ િધરરિી અને પ્ોટોકોિ વિકસરિિર સવહતનરાં િેિરમરાં આિેિર સકિય પગિરઓ રજૂ કયરક 
હતર. 
 

તેઓએ કહ્યાં હતયાં કે ભરરતે સફળતરપૂિકક િગભગ 1400 ભરરતીયોનયાં વિવિધ દેશોમરાંથી સ્થળરાંતરણ કરીને પરત 
િરવ્યર એટિયાં જ નહીં પરાંતય ‘પરડોશ પ્થમ નીવત’ અનયસરર પરડોશી દેશોનરાં કેટિરક નરગકરકોનયાં પણ સ્થળરાંતરણ 
કરીને પરત િરિિરમરાં આવ્યર છે. 
 

રરષ્ટ્રપવત અશરફ ગનીએ કહ્યાં હતયાં કે અફઘરવનસ્તરનની સૌથી મોટી વનબકળતર ઇરરન સરથેની ખયલ્િી સીમર છે. 
તેઓએ ટેિીમેકડસીન મરટે પ્સરણ પેટનક, સરમરન્દ્ય ફે્રમિકકનરાં વનમરકણનરાં નમયનરને તથર પરડોશી દેશોમરાં િધરરે 
સહકરરનો પ્સ્તરિ રજૂ કયો હતો. 
 

રરષ્ટ્રપવત ઇબ્રરવહમ મોહમદ સોવિહે કોવિડ-19 કેસોનો સરમનો કરિર ભરરતમરાંથી મોકિિરમરાં આિેિી તબીબી 
સહરયતર મરટ ેઅને િયહરનથી નિ મરિદીિનરાં નરગરીકોને સ્થળરાંતકરત કરીને િરિિર બદિ ભરરત સરકરરનો 
આભરર મરન્દ્યો હતો. તેઓએ દેશમરાં પ્િરસન પર કોવિડ-19 નરાં નકરરરત્મક પ્ભરિ પર અને દેશની અથકવ્યિસ્થર 
પર તેની અસર પર પ્કરશ પરડ્યો હતો. તેણે પ્રાંત મરટે દેશોની આરોગ્ય આપરત્તકરવિન એજન્દ્સીઓ િછર્ે 
નજીકનો સહકરર, આર્થથક રરહત પેકેજની રર્નર અને િરાંબર-ગરળરનરાં રીકિરી પ્સિરનનો પ્સ્તરિ રજૂ કયો હતો. 
 

રરષ્ટ્રપવત ગોટરબરયર રરજાપિે ભિરમણ કરી હતી કે મયશ્કેિ સમયગરળરમરાં અથકશરસ્ત્રને પરત િેગિરન બનરિિર 
મદદ કરિર મરટે સરકક આગેિરનોએ સરથ ેમળીને કરમ કરિયાં જોઇએ. તેઓએ એિી પણ ભિરમણ કરી હતી કે 



કોવિડ-19 નો સરમનો કરિર મરટે શ્રેષ્ઠ પ્થરઓનયાં આદરન-પ્દરન કરિર અને પ્રાંવતય બરબતોનયાં સાંકિન કરિર મરટે 
સરકક માંત્રી સ્તરનરાં જૂથની સ્થરપન  કરિી જોઇએ. 
 

િડરપ્ધરન શેખ હવસનરએ ક્િોરેન્દ્ટરઇન સમયગરળર દરવમયરન િયહરનથી ભરરતીય વિદ્યરથીઓની સરથે 23 

બરાંગ્િરદેશી વિદ્યરથીઓને પરત િરિિર બદિ િડરપ્ધરન મોદીનો આભરર મરન્દ્યો હતો. તેણીએ પ્રાંતનરાં આરોગ્ય 
માંત્રીઓ અને સવર્િો િછર્ે વિડીયો કોન્દ્ફરન્દ્સ મરરફત ટેકવનકિ સ્તર પર સાંિરદ ર્રિયાં રરખિરનો પ્સ્તરિ રજૂ 
કયો હતો. 
 

િડરપ્ધરન કેપી શમરક ઓવિ દ્િરરર કોવિડ-19 નો સરમનો કરિર મરટ ેનેપરળ દ્િરરર િેિરમરાં આિેિર પગિરઓ 
અાંગે સરકક આગેિરનોને મરવહતગરર કરિરમરાં આવ્યર હતર. તેઓએ કહ્યાં હતયાં કે તમરમ સરકક રરષ્ટ્રોની સવહયરરી 
બયવદ્ધ અને પ્યરસો મહરમરરીનયાં વનરરકરણ િરિિર મરટે મજબૂત અને અસરકરરક વ્યૂહરર્નર ઘડી કરઢિરમરાં મદદ 
કરી શકે છે. 
 

િડરપ્ધરન ડૉક્ટર િોટે ત્સેરરગે કહ્યાં હતયાં કે મહરમરરી ભૌગૌવિક સીમરઓનયાં પરિન નથી કરતી, અને તેથી સરથ ે
મળીને રરષ્ટ્રોએ કરયક કરિયાં િધરરે મહત્િપૂણક બરબત છે. તેણે કહ્યાં હતયાં કે કોવિડ-19 ની આર્થથક અસર વિશે 
બોિીએ તો મહરમરરી નરની અને વનબકળ અથકવ્યિસ્થરઓને અપ્મરણસર અસરગરસ્ત કરશે. 
 

ડૉક્ટર ઝફર વમઝરકએ પ્સ્તરિ રજૂ કયો હતો કે િરસ્તવિક સમયમરાં આરોગ્યની મરવહતી, ડેટરનયાં આદરન-પ્દરન 
અને સાંકિન મરટે સરકક સવર્િરિયન ે રરવષ્ટ્રય સત્તરવધકરરીતરઓનરાં કરયકકરરી જૂથની સ્થરપનર કરિી અવનિરયક 
બનરિિી જોઇએ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
 


