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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 

ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, 

ਕੌਮਾਂਤਰੀ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਾਈ ਗਈ। 

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ੇਗੱਲ ਕਰਕੇ ਭੂਮੰਡਲੀਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 

ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰਕੁਆਰਨਟੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 

ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਹ,ੈ ਪਰ ਇਸਦ ੇਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਮੰਡਲੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬੰਦ 

ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੰਤਰ, ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਸਰ 

ਪਿਆ ਹੈ। 

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰਂੋ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਨੂ ੰਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੀ 

ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋ ਂਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋ ਂਹੀ ਨਿਵੇਕਲੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 

ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਂਵੱਡਾ ਕੁਆਰਨਟੀਨ ਅਤੇ  ਲਾਕ-ਡਾਉਨ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੈ। 

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂ ੰਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ ੇਯਤਨਾਂ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂ ੰਪੰਜ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ: 

 

I. ਆਪਣੀ, ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂ ੰਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ  

 

ii. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ 

ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ ੇਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂ ੰਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ 

ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 

ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਨਾਹ ਦਾ 

ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂ ੰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। 

 

iii. ਕੋਵਿਡ -19 ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸਰਬੋਤਮ 

ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ, ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ। 



ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂ ੰਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋ ਂਦਾਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇ ਂਬਣਾਏ ਗਏ PM-CARES ਫੰਡ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ 

ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ; 

 

iv. ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿਪਦਾ ਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਂੈਦਾ ਹ,ੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂ ੰਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਲਾਹ 

ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੇਨਾਂ, ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਅਤੇ 

ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਿਆਂ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ; 

 

v. ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੱਲ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 

ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ. 

 

ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਬੀਜਿੰਗ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ ਸੀ, ਤਹਿਰਾਨ, ਰੋਮ, ਬਰਲਿਨ, ਕਾਠਮੰਡੂ, ਅਬ ੂਧਾਬੀ, ਕਾਬੁਲ, ਮਾਲੇ, ਅਤੇ 

ਸੀਓਲ ਵਿਖੇ ਨਿਯੁਕਤ ਦਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂ ੰਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਬਾਰ ੇਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ 

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ 

ਸ਼ਲਾਘਾ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। 

 

ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਗਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।  

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੋਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ  ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. 
ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵੀਡ -19 ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਬਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 

ਸਰਬੋਤਮ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਸਥਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲ 'ਤੇ SAARC 

ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੋਵਿਡ -19 ਫ਼ੰਡ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲੇ 

ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ 

ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 

 

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ਼ਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਵਤਨੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ 

ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਵਿਡ  -19 ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 

ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 

30 ਮਾਰਚ, 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. 


