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ಭಾರತೀಯ ನಿಯೀಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮೊಂತರಗಳ ವಿಡಿಯೀ ಸ್ಮಾವೀಶ 

ಮಾರ್ಚ್ 30, 2020 

 

ಪ್ರಧಾನ ಮೊಂತರ ಶ್ರೀ ನರೀೊಂದರ ಮೀದಿ ಯವರು ಇೊಂದು 1700 ಗೊಂಟೆಗೆ ವಿಶವದಾದಯೊಂತದ ಭಾರತದ ಎಲ್ಾಾ 

ರಾಯಭಾರ ಕಚೀರಿಗಳ ಮತುು ಹೈ ಕಮಿಷನ್ಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ೊಂದಿಗೆ ವಿೀಡಿಯ ಕಾನಫರನ್  ನಡೆಸಿದರು. 

ಜಾಗತಕ ಕ ೀವಿಡ್-19 ಸಾೊಂಕಾರಮಿಕ ರ ೀಗದ ಪ್ರತಕ್ರರಯೆಗಳನುು ಚರ್ಚ್ಸ್ಲು ಈ ಸ್ಮ್ಮೀಳನವನುು 

ವಿಶ್ಾವದಯೊಂತ ಭಾರತೀಯ ಮಿಷನ್ಗಳಿಗೆ ನಡೆಸ್ಲ್ಾಯಿತು. 

 

ಅಸಾಮಾನಯ ಸ್ಮಯಗಳಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಿಹಾರಗಳು ಬೀಕಾಗುತುವ ಎೊಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮೊಂತರ 

ಗಮನಿಸಿದರು, ಅದಕಾಾಗಿಯೆೀ ಈ ಜಾಗತೀಕರಣದ ಯುಗದಲ್ಲಾಯ  ಸ್ಹ, ಪ್ರಪ್ೊಂಚದ ಬಹುಪಾಲು ಜನರು 

ತಮಮನುು ತಾವು ನಿಬ್ೊಂಧಿಸಿಕ ೊಂಡಿದಾಾರ. ಈ ಸಾೊಂಕಾರಮಿಕ ರ ೀಗದ ವಿರುದಧ ಹ ೀರಾಡಲು ಇದು 

ಅನಿವಾಯ್ವಾದ ಹಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರ ಜಾಗತೀಕರಣದ ವಯವಸ್ಥಥಯನುು ಮುಚುುವುದರಿೊಂದ 

ಅೊಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾರಿಗೆ ವಯವಸ್ಥಥ, ಹಣಕಾಸ್ು ಮಾರುಕಟೆೆಗಳ ಮತುು ಜಾಗತಕ ಆರ್ಥ್ಕತೆಯ ಮ್ೀಲೆ 

ವಾಯಪ್ಕ ಮತುು ದ ರಗಾಮಿ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. 

 

ಈ ಸಾೊಂಕಾರಮಿಕ ರ ೀಗಕಾ ಈ ವಷ್ದ ಜನವರಿ ಮಧ್ಯದಿೊಂದ ಭಾರತವು ಅಭ ತಪ್ೂವ್ ಮತುು ಮುೊಂರ್ಚನ 

ಕರಮಗಳನುು ತೆಗೆದುಕ ೊಂಡಿದೆ, ಸ್ಥ ೀೊಂಕು ಹಚ್ಾುಗುವ ಅಪಾಯವನುು ಕಡಿಮ್ ಮಾಡುತುದೆ ಮತುು ನೊಂತರ 

ದೆ ಡಡ ಸ್ಥ ಪೀಟ ತಡೆಗಟೆಲು ಪ್ರಧಾನ ಮೊಂತರ ಹೀಳಿದರು. ಇದು ಭಾರತವು ಜಾರಿಗೆ ತೊಂದ ವಿಶವದ 

ಅತದೆ ಡಡ ಕಾವರೊಂಟೆೈನ್ ಮತುು ಲ್ಾಕ್-ಡೌನ್ ಅನುು ಒಳಗೆ ೊಂಡಿದೆ. 

 

ಬಕಾಟ್ಟೆನ ಕಲವು ಕೀೊಂದರಬೊಂದುಗಳಲ್ಲಾ ವಿದೆೀಶದಲ್ಲಾ ಸಿಲುಕ್ರರುವ ಭಾರತೀಯರನುು ಸ್ಥಳಾೊಂತರಿಸ್ುವ 

ಪ್ರಯತುಕಾ ಪ್ರಧಾನ ಮೊಂತರ ಮಿಷನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನುು ಅಭಿನೊಂದಿಸಿದರು. ಐದು ನಿದಿ್ಷೆ ಎಣಿಕಗಳಲ್ಲಾ 

ಕರಮಗಳನುು ತೆಗೆದುಕ ಳುುವೊಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ ರ್ಚಸಿದರು: 

 

I. ತಮಮ ಆರ ೀಗಯ ಮತುು ಸ್ುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗ  ಅವರ ತೊಂಡಗಳ ಮತುು ಕುಟುೊಂಬಗಳ ಸ್ುರಕ್ಷತೆಯನುು 

ಖ್ರ್ಚತಪ್ಡಿಸಿಕ ಳುಲು; 

 

ii. ಅೊಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣ ನಿಬ್ೊಂಧ್ಗಳನುು ಮುೊಂದುವರಸ್ುವ ಅನಿಶ್ುತತೆಯನುು 

ಗಮನದಲ್ಲಾಟುೆಕ ೊಂಡು ವಿವಿಧ್ ವಿದೆೀಶಗಳಲ್ಲಾ ಉಳಿದಿರುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ತಲುಪ್ಲು. ವಿದೆೀಶದಲ್ಲಾ 

ಇೊಂತಹ ದೆೀಶವಾಸಿಗಳ ಹಾಗ  ವಿದೆೀಶದಲ್ಲಾ ಯೀಜಿತವಲಾದೆ ಇರುವ ವಿದೆೀಶದಲ್ಲಾ, ತಮಮ ಆತಥೀಯ 



ಸ್ಕಾ್ರಗಳ ೊಂದಿಗೆ ಉದಭವಿಸ್ುವ ಸ್ಮಸ್ಥಯಗಳನುು ಪ್ರಿಹರಿಸ್ಲು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮತುು 

ಭಾರತೀಯರು ವಿದೆೀಶದಲ್ಲಾ ಎದುರಿಸ್ಬಹುದಾದ ಇತರ ಸ್ಮಸ್ಥಯಗಳನುು ಪ್ರಿಹರಿಸ್ಲು, ಆಶರಯ ವಯವಸ್ಥಥ 

ಸ್ಥೀರಿದೊಂತೆ ಅಗತಯವಿರುವ ಮತುು ಕಾಯ್ಸಾಧ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಾರುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ 

ಮನ ೀಸ್ಥಥೈಯ್ವನುು ಹರ್ಚುಸ್ಲು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅವರು ಕರ ನಿೀಡಿದರು; 

 

iii. ಕ ೀವಿಡ್-19 ವಿರುದಧ ಭಾರತದ ಹ ೀರಾಟಕಾಾಗಿ, ಮಾನಯತೆ ಮತುು ಉತುಮ ಸಾಧ್ನಗಳನುು, 

ನಾವಿೀನಯತೆಗಳನುು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಗತಗಳುನುು ಹಾಗ  ವೈದಯಕ್ರೀಯ ಉಪ್ಕರಣಗಳನುು ಸ್ೊಂಗರಹಿಸ್ುವ 

ಮ ಲಗಳಲ್ಲಾ ಅವರ ದೆೀಶಗಳಲ್ಲಾ ಜಾಗರ ಕರಾಗಿರುವುದು ಮತುು ಗುರುತಸ್ುವುದು. ವಿದೆೀಶದಿೊಂದ 

ದೆೀಣಿಗೆಗಳನುು ಸ್ಜುೆಗೆ ಳಿಸ್ಲು ಹ ಸ್ದಾಗಿ ಸಾಥಪಿಸ್ಲ್ಾದ ಪಿಎೊಂ-ಕೀರ್ಸ್ ನಿಧಿಯನುು ಸ್ ಕುವಾಗಿ 

ಪ್ರಚ್ಾರ ಮಾಡುವೊಂತೆ ಅವರು ಮಿಷನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಸ್ಲಹ ನಿೀಡಿದರು; 

 

iv. ಈ ಬಕಾಟುೆ ಆರ್ಥ್ಕತೆಯ ಮ್ೀಲೆ ಸ್ಹ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದರಿೊಂದ, ವಿದೆೀಶ್ ಪಾಲುದಾರರ ೊಂದಿಗಿನ 

ಸ್ಮನವಯದ ಮ ಲಕ ಅಗತಯ ಸ್ರಬರಾಜು, ಲ್ಾಜಿಸಿೆಕ್  ಸ್ರಪ್ಳಿಗಳು, ಹಣ ರವಾನ ಮತುು 

ಮುೊಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಾನ ವಾಣಿಜಯವು ಪ್ರಿಣಾಮ ಬೀರದೊಂತೆ ನ ೀಡಿಕ ಳುುವ ಬಗೆೆ ಗಮನಹರಿಸ್ುವೊಂತೆ 

ಪ್ರಧಾನ ಮೊಂತರ ಮಿಷನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಸ್ಲಹ ನಿೀಡಿದರು; 

 

v. ವಿಕಾಸ್ಗೆ ಳುುತುರುವ ಅೊಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕ್ರೀಯ ಮತುು ಆರ್ಥ್ಕ ಪ್ರಿಸಿಥತಯ ಬಗೆೆ, ವಿಶೀಷವಾಗಿ 

ಕ ೀವಿಡ್-19 ಸಾೊಂಕಾರಮಿಕ ರ ೀಗದ ಸ್ೊಂದಭ್ದಲ್ಲಾ ಹಚುು ಗಮನ ಹರಿಸ್ುವುದು. 

 

ಇದಕಾ ಪ್ರತಕ್ರರಯೆಯಾಗಿ, ಬೀಜಿೊಂಗ್, ವಾಷ್ಟ್ೊಂಗೆನ್ ಡಿಸಿ, ಟೆಹಾರನ್, ರ ೀಮ್, ಬಲ್ಲ್ನ್, ಕಠ್ಮೊಂಡು, 

ಅಬುಧಾಬ, ಕಾಬ ಲ್, ಪ್ುರುಷ ಮತುು ಸಿಯೀಲ್ನಲ್ಲಾ ಹತುು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಮಮ 

ದೃಷ್ಟ್ೆಕ ೀನಗಳನುು ಪ್ರಧಾನ ಮೊಂತರ ಮತುು ಉಳಿದ ಪ್ರೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿೀಡಿದರು. ಈ ಸಾೊಂಕಾರಮಿಕ 

ರ ೀಗವನುು ಎದುರಿಸ್ಲು ಭಾರತ ಕೈಗೆ ೊಂಡ ದೃಢ ನಿಶುಯದ ಕರಮಗಳ ಮಾನಯತೆಗೆ ಅವರು ತಮಮ 

ದೆೀಶಗಳಲ್ಲಾನ ಮ್ಚುುಗೆಯ ಬಗೆೆ ಪ್ರತಕ್ರರಯೆಯನುು ಹೊಂರ್ಚಕ ೊಂಡರು. 

 

ವಿದೆೀಶಗಳಲ್ಲಾ ಸಿಲುಕ್ರರುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ, ವಿಶೀಷವಾಗಿ ವಿದಾಯರ್ಥ್ಗಳಿಗೆ ಮತುು ಕಾಮಿ್ಕರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ 

ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತುಗಳನುು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ಸಾೊಂಕಾರಮಿಕ ರ ೀಗದ ವಿರುದಧ 

ಹ ೀರಾಡಲು ಭಾರತದ ಸ್ವೊಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯತುಕಾ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುವ ಔಷಧ್, ವೈದಯಕ್ರೀಯ 

ಸಾಧ್ನಗಳನುು, ತೊಂತರಜ್ಞಾನಗಳನುು, ಸ್ೊಂಶ ೀಧ್ನ ಮತುು ಇತರ ಕರಮಗಳನುು ಗುರುತಸ್ುವ 

ಪ್ರಯತುಗಳನುು ಅವರು ವರದಿ ಮಾಡಿದಾಾರ. ಕ ೀವಿಡ್-19 ವಿರುದಧದ ಜಾಗತಕ ಹ ೀರಾಟದಲ್ಲಾ 

ಮಿಷನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಇತರ ದೆೀಶಗಳಲ್ಲಾ ಕಲ್ಲತ ಪಾಠ್ಗಳನುು ಮತುು ಅವರ ಉತುಮ ಅಭಾಯಸ್ಗಳನುು 

ವರದಿ ಮಾಡಿದಾಾರ. ನಮಮ ನರಹ ರಯಲ್ಲಾ, ಮಿಷನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕ ೀವಿಡ್-19 ಅನುು ಎದುರಿಸ್ಲು 

ಸಾಕ್್ ದೆೀಶಗಳಿಗೆ ಭಾರತದ ಉಪ್ಕರಮದಲ್ಲಾ ರರ್ಚಸ್ಲ್ಾದ ವಿಶೀಷ ನಿಧಿಯನುು ಬಳಸಿಕ ೊಂಡು ಆ ದೆೀಶಗಳ 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಕ್ರರಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕರಮಗಳನುು ಒತುಹೀಳಿದಾಾರ. ಮಿಷನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು 



ತಮಮ ಕಾಯ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮೊಂತರಯ ಮಾಗ್ದಶ್ನ ಮತುು ಸ್ ಫತ್ಗಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನುು 

ವಯಕುಪ್ಡಿಸಿದರು. 

 

ಕ ನಯಲ್ಲಾ, ಪ್ರಧಾನ ಮೊಂತರ ವಿದೆೀಶದಲ್ಲಾರುವ ಭಾರತದ ಕಾಯಾ್ಚರಣೆಗಳು ಮನಯಿೊಂದ 

ದ ರವಿರಬಹುದು, ಆದರ ಅವರು ಕ ೀವಿಡ್-19 ವಿರುದಧದ ಭಾರತದ ಹ ೀರಾಟದಲ್ಲಾ ಪ್ೂಣ್ 

ಭಾಗವಹಿಸ್ುವವರಾಗಿ ಉಳಿದಿದಾಾರ. ಎಲ್ಾಾ ಭಾರತೀಯರ ಐಕಯತೆ ಮತುು ಜಾಗರ ಕತೆಯು ರಾಷರದ 

ಭವಿಷಯವನುು ಕಾಪಾಡಲು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುತುದೆ ಎೊಂದು ಅವರು ಒತು ಹೀಳಿದರು. 

 

ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

ಮಾರ್ಚ್ 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. 
 

 


