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భారత మిషన్ల అధిపతులతో ప్రధానమంత్రి వీడియో
సమావేశం
మార్చి 30, 2020
ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడి ఈ రోజు సాయంకాలం 5 గంటలకు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని భారత రాయబార కార్యాలయాలు మరియు హై
కమిషన్ల అధిపతులతో వీడియో సమావేశం నిర్వహించారు .COVID-19 ప్రపంచ
మహమ్మారికి
ప్రతిస్పందనలను
చర్చించడానిక
ప్రపంచవ్యాప్త
భారతీయ
మిషనల
సమావేశం

జరిగిన
ఇటువంటి
ఇదే
ప్రప్రథమం.

అసాధారణ కాలానికి అసాధారణమైన పరిష్కారాలు అవసరమని ప్రధాని గుర్తించారు,
అందుకే ఈ ప్రపంచీకరణ యుగంలో కూడా ప్రపంచంలోని చాలా భాగం తనను తాను
నిర్బంధించుకుందిఈ మహమ్మారిపై పోరాడటానికి ఇది అనివార్యమైన చర్య .,
కానీ దీనికి పర్యవసానం కూడా చాలా ఎక్కువే ఉంది, ఎందుకంటే ప్రపంచీకరణ
వ్యవస్థ మూసివేయడం అంతర్జాతీయ రవాణా వ్యవస్థ, ఆర్థిక మార్కెట్లు
మరియు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై విస్తృతమైన మరియు సుదూర ప్రభావాన్ని
చూపింది.
ఈ ఏడాది జనవరి మధ్య నుండి ఈ మహమ్మారికి ప్రతిస్పందనగా, అంటువ్యాధి
దిగుమతి అయ్యే ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి, ఆపై పెద్ద వ్యాప్తిని
నివారించడానికి భారతదేశం మునుపెన్నడూ లేని ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు
తీసుకుందని ప్రధాని చెప్పారుఇందులో భాగమే భారతదేశం అమలుచేసిన
.
.డనన్-ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద దిగ్బంధం మరియు లాక్
సంక్షోభ కేంద్రాలైన కొన్ని విదేశాలలో చిక్కుకున్న భారతీయులను
తరలించడానికి వారు చేసిన కృషికి ప్రధాని మిషన్ల అధిపతులను అభినందించారు .
మరియు ఆయన వారిని చదు నిర్దిష్ట చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రోత్సహించారు:
i. వారి స్వీయ మరియు వారి జట్లు మరియు వారి కుటుంబాల ఆరోగ్యం, భద్రతను
సునిశ్చితం చేయడం.

ii. కొనసాగుతున్న అంతర్జాతీయ ప్రయాణ ఆంక్షల మరియు అనిశ్చితి కారణంగా,
వివిధ విదేశాలలో ఉన్న భారతీయులకు అందుబాటులో ఉండటంవిదేశాలలో ఉన్న .
స్వదేశీయుల

మనోధైర్యాన్ని

పెంచడంలో

సహాయపడాలని-సహా,

మరియు

విదేశాలలో అప్రణాళికంగా ఉండడం వల్ల ఆతిథ్య ప్రభుత్వాలతో తలెత్తే
సమస్యలను పరిష్కరించడంలో వారకిి సహాయపడాలని, మరియు సాధ్యమయ్యే
చోట అవసరమైన ఆశ్రయం ఏర్పాటుతో సహా భారతీయులు విదేశాలలో ఎదుర్కొనే
ఇతర సమస్యలను పరిష్కరించటం.
iii. COVID-19 కు వ్యతిరేకంగా భారతదేశం చేస్తున్న పోరాటం కోసం, వారికి
అక్రెడిటేషన్ ఉన్న దేశాలలో అప్రమత్తంగా ఉంటూ అక్కడి ఉత్తమ
పద్ధతులు, ఆవిష్కరణలు, శాస్త్రీయ పురోగతులు మరియు వైద్య పరికరాలను
సేకరించాలి మరియు వనరులు గుర్తించాలివిదేశాల నుండి విరాళాలను
.
సమీకరించడానికి కొత్తగా స్థాపించబడినPM-CARES నిధి గురించి సముచితంగా
ప్రచారం
చేయాలని
ఆయన
మిషన్ల
అధిపతులకు
సూచించారు.
iv. ఈ సంక్షోభం ఆర్థిక వ్యవస్థపై కూడా ప్రభావం చూపుతుంది కాబట్టి,
విదేశీ
భాగస్వాములతో
సమన్వయం
ద్వారా,
అవసరమైన
సామాగ్రి,
లాజిస్టిక్స్ గొలుసులు, చెల్లింపులు మరియు ఇతరత్రా వాణిజ్యం ప్రభావితం
కాకుండా నిర్ధారించడంపై దృష్టి పెట్టాలని ప్రధాని మిషన్ల అధిపతులకు
సలహా ఇచ్చారు
v. ముఖ్యంగా COVID-19 మహమ్మారి సందర్భంలో అభివృద్ధి చెందుతున్న
అంతర్జాతీయ రాజకీయ మరియు ఆర్ధిక పరిస్థితులపై శ్రద్ధ కొనసాగించడం.
దీనికి ప్రతిస్పందనగా, బీజింగ్, వాషింగ్టన్ డిసి, టెహ్రాన్, రోమ్,
బెర్లిన్, ఖాట్మండు, అబుదాబి, కాబూల్, మాలే మరియు సియోల్లోని పది మంది
మిషన్ అధిపతులు తమ దృక్పథాలను ప్రధానకిి మరియు మిగిలిన ప్రేక్షకులకు
అందించారుఈ మహమ్మారిని ఎదుర్కోవటానికి భారతదేశం తీసుకున్న దృమమైన .
చర్యలకు వారి దేశాలలో పొందిన
పంచుకున్నారు.

ప్రశంసలకు సంబంధించి వారు అనుభవాలను

విదేశాలలో చిక్కుకున్న భారతీయులకు, ముఖ్యంగా విద్యార్థులు మరియు
కార్మికులకు సహాయం చేయడానికి వారి ప్రయత్నాలను మిషన్ల అధిపతులు
వివరించారుఈ మహమ్మారిపై పోరాడటానికి భారతదేశం యొక్క సొంత జాతీయ .

ప్రయత్నంలో సహాయపడే ఔషధం, వైద్య పరికరాలు, సాంకేతికతలు, పరిశోధన
మరియు ఇతర చర్యలను గుర్తించే ప్రయత్నాలను కూడా వారు నివేదించారు .
COVID-19 కి వ్యతిరేకంగా ప్రపంచ పోరాటంలో మిషన్ అధిపతులు ఇతర దేశాలలో
నేర్చుకున్న పాఠాలు మరియు వారి మేలైన పద్ధతులను కూడా నివేదించారుమా .
పరిసరాల్లో, COVID-19 ను ఎదుర్కోవటానికి SAARC దేశాల కోసం భారతదేశం
చొరవతో ఏర్పాటుచేసిన ప్రత్యేక నిధిని ఉపయోగించి, ఆ దేశాల జాతీయ
ప్రతిస్పందనలకు సహాయపడే చర్యలను మిషన్ అధిపతులు ఎత్తి చూపించారువారు .
చేసిన పనికి మార్గదర్శకత్వం మరియు ప్రేరణ ఇచ్చిన ప్రధానమంత్రికి మిషన్
.అధిపతులు కృతజ్జతలు తెలిపారు
ముగింపులో, ప్రధానమంత్రి విదేశాలలో భారతదేశ మిషన్లు ఇంటికి దూరంగా
ఉండవచ్చు , కాని వారు COVID-19 కు వ్యతిరేకంగా భారతదేశం చేసే పోరాటంలో
పూర్తిగా పాల్గొంటున్నారని నొక్కిచెప్పారుభారతీయులందరి చక్యత
.
మరియు
అప్రమత్తత
దేశం
యొక్క
.సహాయపడుతుందని ఆయన నొక్కి చెప్పారు

భవిష్యత్తును

కాపాడటానికి

క్రొత్త మిల్లీ
మార్చి 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.

