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ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରି କା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇମେନଙ୍କ ସହ ମେଲି ମ ାନ ମଯାମେ ଆମଲାଚନା
କମଲ ପ୍ରଧାନେନ୍ତ୍ରୀ
ଏପ୍ରି ଲ 26, 0202
ପ୍ରଧାନେନ୍ତ୍ରୀ ନମରନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରି କାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି େହାେହିେ ମଯାମେ
ମେଲି ମ ାନ ମଯାମେ ଆମଲାଚନା କରି ଛନ୍ତି ।

ଆର ବାଇମେନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି

ଦୁ ଇ ମନତା ନିଜ ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ରମର ମକାଭି େ-19 ପରି ସ୍ଥିତର
ି ସେୀକ୍ଷା କରି ବା ସହିତ ଭାତମର ମକାଭି େ-19ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀକୁ ପ୍ରତିହତ
କରି ବା ଲାେି ବୟାପକ େିକାକରଣ, ଜରୁରି ଔଷଧ, ଚିକିତ୍ସା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟମସବା ଉପକରଣ ମଯାୋଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବା ନିେମନ୍ତ
ନିଆଯାଉଥ ିବା ପଦମକ୍ଷପ ସମ୍ପକକମର ଆମଲାଚନା କରି ଥ ିମଲ ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇମେନ ଭାରତ ପ୍ରତି ସେଥକନ ଜଣାଇବା ସହିତ ତୁ ରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ, ମଭଣ୍ଟିମଲେର ଭଳି ସମ୍ବଳ ଏବଂ ମକାଭି େଲ୍
ି ଡ
େିକା ମଯାୋଣ ନିେମନ୍ତ କଞ୍ଚାୋଲ୍ ମଯାୋଣ ସକାମେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରି କା ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ମବାଲି କହିଥ ିମଲ ।
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରି କା ସରକାରଙ୍କ ତର ରୁ େି ଳିଥ ିବା ସହାୟତା ଓ ସେଥକନ ପାଇ ଁ ପ୍ରଧାନେନ୍ତ୍ରୀ ନମରନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା
ବୟକ୍ତ କରି ଥ ିମଲ । ମସ େିକା ମେୈତ୍ରୀ ଜରି ଆମର ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରମର ମକାଭି େ-19 ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ମକାଭାକ୍ସ ଓ କ୍ୱାେ୍ େିକା ପ୍ରୟାସ ଲାେି

ଭାରତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ମଦାହରାଇଥ ିମଲ । ପ୍ରଧାନେନ୍ତ୍ରୀ ଭାକ୍ସିନ ନିୋକ ଣ ଲାେି ଜରୁରି କଞ୍ଚାୋଲ ଓ ମକାଭି େ-19 ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଔଷଧର
ସୁେେ ଓ ମ ାଲା ମଯାୋଣ େୃଙ୍ଖଳକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବାର ଆବେୟକତା ଉପମର ମଜାର ମଦଇଥ ିମଲ ।

ଉଭୟ ମନତା ମକାଭି େ-19 େହାୋରୀର େୁକାବିଲା କରି ବା ଲାେି େିକା ବିକାେ ଓ ଭାରତ-ଆମେରି କା ଭାେି ଦାରୀର କ୍ଷେତାକୁ
ମର ାଙ୍କି ତ କରି ଥ ିମଲ । ଏଥ ିସହିତ ଏହି ମକ୍ଷତ୍ରମର ଉଭୟ ପକ୍ଷର ପ୍ରୟାସମର ନିବିଡ଼ ସେନ୍ୱୟ ଓ ସହମଯାେ ବଜାୟ ର ିବା ଲାେି
ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧ ିକାରୀୋନଙ୍କୁ ନିମର୍ଦ୍ଦକେ ମଦଇଥ ିମଲ ।

ପ୍ରଧାନେନ୍ତ୍ରୀ ନମରନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇମେନଙ୍କୁ େବ୍ ଲୁେିଓମର ଭାରତର ପ୍ରୟାସ ବିଷୟମର ସୂଚନା ମଦଇଥ ିମଲ,
ଯାହା ଳମର େିଆରଆଇପିଏସ (ବୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ୋେଲାମର ମବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧ ିକାର) ସହ ଜଡ଼ିତ ନିୟେକୁ ମକାହଳ କରି
ବିକାେେୀଳ ମଦେେୁଡ଼କ
ି ୁ େିକା ଓ ଔଷଧ ଉଚିତ୍ େୂଲୟମର ତତ୍କାଳ ମଯାୋଣ କରାଯାଇପାରି ବ ।
ଦୁ ଇ ମନତା ଲୋତାର ମଯାୋମଯାେମର ରହିବା ନିେମନ୍ତ ସହେତ ମହାଇଥ ିମଲ ।

ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ
ଏପ୍ରି ଲ 26, 0202

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s
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