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ਕੋਵਿਡ -19 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਿੱਲੋਂ ਕੁ ਿਤ
ੈ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤੇਜ਼
ਕਾਰਿਾਈ ਟੀਮ
11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020

ਦੁ ਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਲਾਫ ਸਮਵਹਕ ਜੂੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁ ਿੈਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ
ਮਜ਼ਬਤੀ ਦੇਣ ਲਈ 15 ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਪ੍ੇਸੇਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਅੱਜ ਕੁ ਿੈਤ ਪ੍ੁੱਜੀ। ਇਸ
ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਦੇ ਕੁ ਿੈਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਫਤੇ ਰਵਹਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਵਜਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪ੍ੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ
ਉਨ੍ ਾਂ ਦੇ ਕਾਵਮਆਂ ਨੂੰ ਵਸਿਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਿਾਈ ਟੀਮ
ਕੁ ਿੈਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕੁ ਿੈਤ ਪ੍ੁੱਜਣਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਸਰੀ ਨਵਰੂੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੁ ਿੈਤ
ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸੇਿ ਸਬਾਹ ਅਲ-ਖ਼ਾਵਲਦ ਅਲ-ਹਮਦ ਅਲ-ਸਬਾਹ ਦਰਵਮਆਨ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਹੋਈ
ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਾਪ੍ਵਰਆ ਹੈ, ਵਜਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਸਿਵਿਆਪ੍ੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਲਾਫ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਕੋਵਸਸਾਂ
ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਵਹਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ ਮੂੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸੂੰਕਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਂ ਦੇ ਕੁ ਿੈਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ
ਨੇ ਕੁ ਿੈਤ ਦੇ ਮੌਜਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਪ੍ਰਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵਹਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ
ਮਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੁ ਿੈਤ ਦਰਵਮਆਨ ਇਵਤਹਾਸਕ, ਸਵਭਆਚਾਰਕ, ਆਰਵਿਕ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਆਪ੍ਸੀ ਸੂੰਪ੍ਰਕਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ
ਮਜ਼ਬਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਕੁ ਿੈਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਦਸ ਲੱਿ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਿਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ
ਿੱਡਾ ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਸਮਹ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪ੍ਣੇ ਵਿਆਪ੍ਕ ਗੁਆਂਢ ਅੂੰਦਰ ਇਸ ਿਤਰੇ ਨਾਲ ਕਾਰਗਰ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਣ ਦੇ
ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁ ਿੈਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ।
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