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1. COVID-19 ର ପ୍ରସାରକୁ ଦୃଷି୍ଟରର ରଖ ି ବିଶ୍ଵ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ଦ୍ଵାରା ଏକ ମହାମାରୀ ର ାଷିତ 

କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଦକି୍ଷଣ ଏସିଆର ରକ୍ଷତ୍ରୀୟ ସହରଯାଗ ସଂଗଠନ (SAARC) ର ରନତାମାରନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର 

ରମାଦୀଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରର ରବବିାର, 15 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 କୁ ଭିଡିଓ କନଫରରନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରର ସମି୍ମଳନୀ ଆରୟାଜିତ 

କରଯାଇଥଲିା। 

2. ଏହ ି ରବୈଠକର ରନତା ମାନଙୁ୍କ ଏହ ି ମହାମାରୀ ସହତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବର୍ତ୍ଚମାନ ପରିସି୍ଥ୍ତିର ମଲୂୟାଙ୍କନକୁ ରସୟାର 

କରିବା, ସରବଚାର୍ତ୍ମ ଅଭୟାସ ଉପରର ବିଚାର କରିବା ଏବଂ ପ୍ରରତୟକ ରଦଶ ପାଇ ଁ ସହରଯାଗୀ ଉପାୟ ଏବଂ 

ପହଞ୍ଚକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇ,ଁ ସାବଚଜନୀକ ଆତଙ୍କକୁ କମ କରିବା ଏବଂ ସମ୍ଭାବିତ ଆଥକି ପ୍ରଭାବ ଗଡିୁକୁ କମ 

କରିବା ପାଇ ଁ ରରାଗର ପ୍ରସାରକୁ କମ କରିବା ପାଇ ଁ ସକ୍ଷମ ସକ୍ଷମ କରିଥଲିା। ଏହ ି ଭିଡିଓ କନଫରରନ୍ସରର 

ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହତି  ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ମାଲଦ୍ବୀପ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରାଷ୍ଟରପତି ଥରିଲ; ବାଂଲାରଦଶ, 

ରନପାଳ ଏବଂ ଭୁଟାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ରାଜୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ SAARCର ମଖୁୟ ଶାସନ ସଚିବ 

ସାମିଲ ଥରିଲ। 

3. ଏହ ିସାଧାରଣ ଚୟାରଲଞ୍ଜକୁ ପରୂଣ କରିବାରର ଆଞ୍ଚଳକି ସହରଯାଗର ମହତ୍ତ୍ଵକୁ ସ୍ଵୀକାର କରି ରନତାମାରନ ଏହ ି

ପଦରକ୍ଷପ ପାଇ ଁକୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇରଲ | ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀ ସଚୂାଇ ରଦଇଛନି୍ତ ରଯ ଜଟିଳ ସୀମା ଚୟାରଲଞ୍ଜର 

ମକୁାବିଲାକୁ ସାମନା କରିବା ପାଇ ଁଆଞ୍ଚଳିକ ସମନ୍ଵୟ ପାଇ ଁ SAARC ଅଞ୍ଚଳ ବିଶ୍ଵ ପାଇ ଁଏକ ଉଦାହରଣ ସଷିୃ୍ଟ 

କରିପାରିବ। ରସ ଏହ ିପ୍ରସଙ୍ଗରର COVID-19 ପାଇ ଁSAARC ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତକିି୍ରୟା ପାଣ୍ଠରି ପ୍ରତିଷ୍ ଠା କରିବାକ ୁ

ପରାମଶଚ ରଦଇଥରିଲ, ରଯଉଥଁରିର ଭାରତରୁ ପ୍ରାରମି୍ଭକ 10 ମିଲିଅନ୍ ଆରମରିକୀୟ ଡଲାରର ରଯାଗଦାନ ରହଛିି। 

ଏହ ିମହାମାରୀର ପ୍ରଭାବକୁ ଆହୁରି ଅଧକି ଆକଳନ କରିବା ପାଇ ଁଭାରତ SAARC ଅଞ୍ଚଳର ଡାକ୍ତରୀ ବୃରି୍ତ୍ଗତ 

ତଥା ବାଣଜିୟ ଏବଂ ଅଥଚରନୈତକି ଅଧକିାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରଲାଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। 

ଭାରତ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବିରଶଷ ରୂପରର ଗଠିତ ରାପିଡ୍ ପ୍ରତିକି୍ରୟା ଦଳଙ୍କର ରମଡିକାଲ୍ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ବୃରି୍ତ୍ଗତ ତଥା 

ପରୀକ୍ଷା ଉପକରଣକ ୁ ରଯରକୌଣସି SAARC ସହଭାଗୀ ରଦଶରର ନିରୟାଜିତ କରିବାକ ୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। 

ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ମଡୁୟଲ୍, SAARC ବିପଯଚୟୟ ପରିଚାଳନା ରକନ୍ଦ୍ରରର COVID-19 କୁ ସମ୍ଭାଳିବାର ସରବଚାର୍ତ୍ମ 

ଅଭୟାସଗଡିୁକର ସ୍ଥ୍ାପନା ଏବଂ ପ୍ରରତୟକ SAARC ଭାଷାରର ସଚୂନା ଥବିା ଏକ ରେବସାଇଟ୍ ସହତି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ 

ପାଇ ଁସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥଲିା। ରରାଗ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇ ଁଏକୀକୃତ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସଚୂନା ପାଇ ଁଭାରତ ମଧ୍ୟ ନିଜର 

ସଫ୍ଟୋୟାର ରସୟାର୍ କରିବାକ ୁପ୍ରସ୍ତାବ ରଦଇଛି। 

4. ପରର, ଭାରତ ଡାଇରନାଷି୍ଟକ ଏବଂ ମହାମାରୀ ପାଇ ଁଚିକିତ୍ସା ଜନିତ ହସ୍ତରକ୍ଷପ ଗଡ଼ିୁକର ବଚିାର ଗଡ଼ିୁକ ୁବାଣି୍ଟବା 

ପାଇ ଁSAARC ରାଜୟର ଏକ ମଞ୍ଚ ପାଇ ଁଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରିଷଦ (ICMR) ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ସମଥଚନ 

ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଯାଇଥଲିା। 

5. SAARC ରଦଶର ରାଜୟ ତଥା ସରକାରର ମଖୁୟମାରନ ଏହ ିବିଚାର ଗଡ଼ିୁକୁ ସ୍ଵାଗତ କରିଥରିଲ ଏବଂ COVID-19 

ମହାମାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରର ମିଳିତ ଭାବରର କାଯଚୟ ଜାରି ରଖବିାର ମହତ୍ତ୍ଵକୁ ରଦାହରାଇଥରିଲ 

 

େୂଆ େଲି୍ଲୀ 

ମାର୍ଚ୍ଚ 16, 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. 


