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SAARC ମନ୍ତ୍ରୀ ପରି ଷଦର ଅନ ୌପଚାରି କ ନ ଠ
ୈ କ (ଭଚଚୁ ଆଲ୍ ନମାଡ୍)
ସେସଟେମ୍ବର 24, 2020
1. ଭାରତୀୟ ଗଣରାଜ୍ଯର ସ ୈସେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ଼. ଏେ୍ ଜ୍ୟଶଙ୍କର 24 ସେସଟେମ୍ବର 2020 ସର ୋକକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରି ଷେର
ାଷି କ ଅସେୌପଚାରି କ ସ ୈଠକସର ଭାଗ ସେଇଥ ିସେ। ସେପାଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାସର ସ ାଇଥ ି ା ସ ୈଠକକୁ ଭଚକୁଯଆେ
ମାଧ୍ୟମସର ଆସୟାଜ୍ିତ କରାଯାଇଥ ିୋ ଏ ଂ ଏଥ ିସର ୋକକର େମସ୍ତ େେେଯ ସେଶ ଅଂଶଗ୍ର ଣ କରି ଥ ିସେ।
2. 1997 ମେି ାରୁ ଆସୟାଜ୍ିତ ଅସେୌପଚାରି କ ସ ୈଠକ, ୋକକ ପ୍ରେଙ୍ଗ ଉପସର ିଚାର ଗୁଡ଼ିକର ଆୋେ-ପ୍ରୋେ କରି ା
ପାଇ ଁ ୟୁଙ୍ଗା ଅଧ ିସ ଶେସର ସ ୈସେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାେଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରୋେ କରାଯାଇଥ ି ା େୁସଯାଗର ୋଭ
ଉଠାଇଥାଏ।
3. 26 ସେସଟେମ୍ବର 2019 ସର େୁ ଯୟକକସର ୋକକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରି ଷେର ଅନ୍ତିମ ଅସେୌପଚାରି କ ସ ୈଠକ ପରଠାରୁ ଆଞ୍ଚଳିକ
େ ସଯାଗର ସ୍ଥିତି େମ୍ପକକସର ସ ୈଠକସର ମ ାେଚି ଙ୍କଠାରୁ ଏକ ରି ସପାର୍କ ମିଳିଛି।
4. ଏ ି ସ ୈଠକସର Covid -19 ମ ାମାରୀର ମୁକା ିୋ କରି ା ପାଇ ଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରୟାେର େମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥ ିୋ।
ିସଶଷ ଭା ସର ଅଂଶଗ୍ର ଣକାରୀମାସେ େମସ୍ତ ସକ୍ଷତ୍ରସର ମ ାମାରୀର ମୁକା ିୋ କରି ା ପାଇ ଁ େ ସଯାଗାତ୍ମକ
ଉପାୟ କରି ା ଉପସର 15 ମାର୍ଚ୍କ 2020 ସର ୋକକ ସେତାଙ୍କ େ ତ
ି ଏକ ଭି ଡିଓ େମ୍ମିଳେୀକୁ ଆସୟାଜ୍ିତ କରି ା ପାଇ ଁ
ଭାରତର ମାେେୀୟ ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସେତୃ ତ୍ତ୍ଵକୁ ପ୍ରଶଂୋ କରି ଥ ିସେ। ଏଥ ିସର SAARC COVID-19 ଜ୍ରୁରୀକାଳୀେ ପାଣ୍ଠି
େୃଷ୍ଟି ଅନ୍ତଭକୁକ୍ତ ଅଛି, ସଯଉଥଁ ିସର େମସ୍ତ ସେଶ ସବେଚ୍ଛାକୃତ ସଯାଗୋେ ପାଇ ଁ ପ୍ରତିଶତ
ୃ ି ସେଇଛନ୍ତି।
5. ଡ଼. ଜ୍ୟଶଙ୍କର ତାଙ୍କ କ୍ତ ଯସର ଏକ େଂଯୁକ୍ତ, େମନ୍ିତ,
ି େୁରକ୍ଷିତ ଏ ଂ େମୃଦ୍ଧ େକ୍ଷିଣ ଏେିଆ ଗଠେସର SAARC
ପ୍ରତି ଭାରତର େୃ ଢ ପ୍ରତି ଦ୍ଧତାକୁ ସୋ ରାଇଛନ୍ତି। ସେ ୋକକର ସେତା ମାେଙ୍କର ଭି ଡିଓ କେଫସରନ୍ସ ପସର ଭାରତ
ଦ୍ଵାରା େିଆଯାଇଥ ି ା ଅସେକ ପେସକ୍ଷପ ଉପସର ିସ୍ତାର ପୂ କ
କ ଆସୋକପାତ କରି ଥ ିସେ, ସଯଉଥଁ ିସର ସ୍ୱାସ୍ଥଯ ିସଶଷଜ୍ଞ
ଏ ଂ ାଣିଜ୍ଯ ଅଧ ିକାରୀ ମାେଙ୍କର ଭଚକୁଯଆେ ସ ୈଠକ ଆସୟାଜ୍ିତ କରି ା, ଡକାଇ ା, 'COVID-19 େୂଚୋ ିେିମୟ
ମଞ୍ଚ (COINEX), ିସେଶୀ ମୁଦ୍ରା ିେିମୟ େମଥକେ ଏ ଂ ୋକକ ଫୁ ଡ ଯାଙ୍କ୍ ଅଧ ିସ ଶେର େକ୍ରିୟତା ଅନ୍ତଭକୁକ୍ତ ଅସର୍।
ଡକ୍େର ଜ୍ୟଶଙ୍କର େୂଚୋ ସେଇଛନ୍ତି ସଯ ୋକକ COVID-19 ଜ୍ରୁରୀକାଳୀେ ପାଣ୍ଠିସର ଭାରତର ସଯାଗୋେ ଅେୁ ଯାୟୀ
ୋକକ ସକ୍ଷତ୍ରର ସେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ 2.3 ମିେିଅେ୍ ଆସମରି କୀୟ ଡୋରର ରାଶିର ଅତଯା ଶଯକ ଔଷଧ, ଚିକିତ୍ସା ଉପସଯାଗୀ
ୋମଗ୍ରୀ, COVID େୁରକ୍ଷା ଏ ଂ ପରୀକ୍ଷଣ କିର୍୍ ଏ ଂ ଅେଯାେଯ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁଡ଼ିକର ଆପୂର୍ତ୍ତି ଉପେବ୍ଧ କରାଯାଇଛି।
ସେମାସେ COVID-19 ମ ାମାରୀ େ ତ
ି ମୁକା ିୋ କରି ା ପାଇ ଁ ୋକକ ଅଞ୍ଚଳର ସେଶମାେଙ୍କୁ େ ାୟତା କରି ାକୁ ସେ
ଭାରତର େିରନ୍ତର ପ୍ରତି ଦ୍ଧତାକୁ ସୋ ରାଇଛନ୍ତି।
6. ଡ଼. ଜ୍ୟଶଙ୍କର ୋକକ ର େେେଯ ମାେଙ୍କୁ ୋମୁ କ
ି ରୂପସର ଆତଙ୍କ ାେ ତଥା ିପେକୁ ପରାସ୍ତ କରି ା ପାଇ ଁ ୋମୁ କ
ି

ରୂପସର େମାଧାେ କରି ା ପାଇ ଁ ଆହ୍ାେ
ି କରି ଛନ୍ତି, ସଯଉଥଁ ିସର ଆତଙ୍କ ାେ ତଥା ଦ୍ଵ୍ଦ୍ୱରର ପରି ସ ଶକୁ ପ୍ରତିପାେିତ କରି
େମଥକେ କରୁଥ ି ା ତଥା ଉତ୍ସା ତ
ି କରୁଥ ି ା ଶକ୍ତି େସମତ ୋକକର େେେଯ ରାଷ୍ଟରମାେଙ୍କୁ ଆହ୍ାେ
ି କରି ଛନ୍ତି, ଯା ାକି େକ୍ଷିଣ
ଏେି ଆସର େମୃଦ୍ଧତାସର ୋମୂ କ
ି େ ସଯାଗର େମ୍ପୂର୍ଣ୍କ େମ୍ଭା ୋକୁ ୃ େୟଙ୍ଗମ କରି ାକୁ ୋକକର ଉସେଶଯସର ାଧା
େୃଷ୍ଟି କରି ଥାଏ।
ୂ ଆ ଦିଲ୍ଲୀ
ନେନଟେମ୍ବର 24, 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.

