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ಪಾಕಿಸ್ಾಾನ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕ ೋವಿಡ್-19 ಕುರಿತು ಸ್ಾರ್ಕ್ ಆರ ೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗ್ಳ ವಿೋಡಿಯ 

ಸಮ್ಮೋಳನದ್ಲ್ಲಿ ಭಾರತದ್ ಭಾಗ್ವಹಿಸುವಿಕ 

ಏಪ್ರಿಲ್ 23, 2020 

 

23 ಏಪ್ರಿಲ್ 2020 ರಂದ್ು ಪಾಕಿಸ್ಾಾನ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕ ೋವಿಡ್-19 ಕುರಿತು ಸ್ಾರ್ಕ್ ಆರ ೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗ್ಳ ವಿೋಡಿಯ 

ಸಮ್ಮೋಳನದ್ಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲ್ಲಯ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ ಯಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಡಿಕಲ್ ಸೈನಟಸ್ ಮತುಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸ್ಟಲ್ 

ಆಫ್ ಮ್ಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ತಜ್ಞರ ಸಹಾಯದಂದ್ ಆರ ೋಗ್ಯ ಸೋವೆಗ್ಳ ವಯವಸ್ಾಾಪಕ ನ್ಸ್ದೆೋ್ಶಕರು ಭಾರತವನುು 

ಪಿತ್ರನ್ಸ್ಧಿಸಿದ್ರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಾರ್ಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗ್ಳನುು ಅಧಿಕೃತ ಮಟ್ಿದ್ಲ್ಲಿ ಪಿತ್ರನ್ಸ್ಧಿಸಲಾಯಿತು. 

ಈ ಘಟ್ನೆಯು 26 ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರಂದ್ು ಹಿರಿಯ ಆರ ೋಗ್ಯ ವೃತ್ರಾಪರರ ವಿೋಡಿಯ ಸಮ್ಮೋಳನವನುು ಆಯೋಜಿಸುವ 

ಭಾರತದ್ ಹಿಂದನ ಉಪಕಿಮವನುು ಅನುಸರಿಸಿತು, ಇದ್ು ಕ ೋವಿಡ್-19 ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಿದೆೋಶಿಕ ಸಹಕಾರವನುು 

ಉತ್ಾೋಜಿಸಲು ಉತ್ಾಾದ್ಕ ಮತುಾ ಫಲ್ಲತ್ಾಂಶ-ಆಧಾರಿತ ಅಭಾಯಸವೆಂದ್ು ಸ್ಾಬೋತ್ಾಯಿತು. 

 

ಭಾರತದ್ ಕಡೆಯಿಂದ್, ಮಾರ್ಚ್ 26 ರ ವಿಡಿಯೋ ಸಮ್ಮೋಳನದ್ಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ ಸಂಕ್ಷಿಪಾ ವಿವರವನುು ಆಧರಿಸಿ, ಭಾರತವು 

ಅಗ್ತಯ ವಸುಾಗ್ಳ ಮತುಾ ಔಷ್ಟ್ಧಿಗ್ಳ ಉತ್ಾಾದ್ನೆಯನುು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದ್ು ಮತುಾ ಸಂಶ ೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಔಷ್ಟ್ಧಿಗ್ಳ ಹಾಗ್  

ಲಸಿಕಗ್ಳ ಸ್ಾಮರ್ಥಯ್ಗ್ಳನುು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದ್ು ಸೋರಿದ್ಂತ್ ಪಿಸುಾತ ಕ ೋವಿಡ್ -19 ರ ಪರಿಸಿಾತ್ರಗೆ ಭಾರತದ್ ಸಮಗ್ಿ 

ಪಿತ್ರಕಿಿಯೆಯ ಬಗೆೆ ಒಂದ್ು ಸಂಪೂರ್್ ವಿವರವನುು ಪಿಸುಾತಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಸಮುದಾಯದ್ ಪಿಭಾವ 

ಮತುಾ ಹಸಾಕ್ಷೋಪವನುು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ ‘ಆರ ೋಗ್ಯ ಸೋತು’ ನಂತಹ ಹೆ ಸ ಮತುಾ ನವಿೋನ ತಂತಿಜ್ಞಾನ 

ಆಧಾರಿತ ಪರಿಹಾರಗ್ಳ ಯಶಸಿಿ ಬಳಕ ಮತುಾ ಭವಿಷ್ಟ್ಯದ್ ಭರವಸಯನುು ಭಾರತ ಎತ್ರಾ ತ್ ೋರಿಸಿದೆ.  

15 ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರಂದ್ು ಸ್ಾರ್ಕ್ ನಾಯಕರ ಂದಗೆ ಪಿಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮೊೋದಯವರ ವಿಡಿಯೋ ಸಮ್ಮೋಳನದಂದ್ 

ಪಿದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮತುಾ ಐಕಮತಯದ್ ಭಾವನೆಯು ಹೆಚ್ಾಿಗಿದೆ, ಪಿದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ಜನರು ಕ ೋವಿಡ್-19 ವಿರುದ್ಧದ್ 

ಹೆ ೋರಾಟ್ದ್ಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಗ್ತ್ರಗೆ ಕಾರರ್ವಾಗಿದೆ. ಸ್ಾರ್ಕ್ ಕ ೋವಿಡ್-19 ತುತು್ ನ್ಸ್ಧಿಯ ಸ್ಾಾಪನೆ ಮತುಾ ಬಳಕಯು, 

ಸ್ಾರ್ಕ್ ವಿಪತುಾ ನ್ಸ್ವ್ಹಣಾ ಕೋಂದ್ಿ (ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ-ಐಯು) ಗಾಂಧಿನಗ್ರ ಮತುಾ ಅಭಿವೃದಧಪಡಿಸಿದ್ ಮೋಸಲಾದ್ ವೆಬ್

ಸೈಟ್ ರಚನೆ ಹಾಗ್  ನೆೈಜ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂವಹನಕಾಾಗಿ ಆರ ೋಗ್ಯ ಮತುಾ ವಾಯಪಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳ ಅದಿತ್ರೋಯ 

ನೆಟ್ವಕಿ್ಂಗ್ ಪಿಚ್ಾರ ಗೆ ೋಚರಿಸುವ ಪಾಿಯೋಗಿಕ ಹಂತಗ್ಳಾಗಿವೆ. 

 

 

  



ಭಾರತವು ಎಲಾಿ ಸ್ಾರ್ಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗ್ಳ ಬಳಕಗಾಗಿ ಎಲೆಕಾರನ್ಸ್ರ್ಕ ಪಾಿಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನುು ಅಭಿವೃದಧಪಡಿಸಿದೆ, ಅವುಗ್ಳಂದ್ರ 

‘ಸ್ಾರ್ಕ್ ಕ ೋವಿಡ್ 19 ಮಾಹಿತ್ರ ವಿನ್ಸ್ಮಯ ವೆೋದಕ (COINEX)’. ಮುಂದನ ಪಿಮುಖ ಹಂತವಾಗಿ, ಈ ಪಿದೆೋಶದ್ 

ಗೆ ತುಾಪಡಿಸಿದ್ ಆರ ೋಗ್ಯ ವೃತ್ರಾಪರರಲ್ಲಿ ಕ ೋವಿಡ್-19 ನಲ್ಲಿ ವಿಶೋಷ್ಟ್ ಮಾಹಿತ್ರ ಮತುಾ ಸ್ಾಧನಗ್ಳ ವಿನ್ಸ್ಮಯಕಾಾಗಿ 

ವೆೋದಕಯನುು ಪಾಿರಂಭಿಸಲಾಗ್ುವುದ್ು. COINEX ವಿವಿಧ ಆನ್ಲೆೈನ್ ತರಬೋತ್ರ ಸಂಪನ ಮಲಗ್ಳನುು ಮತುಾ ಇ-ಲನ್ಸ್್ಂಗ್ 

ಮಾಡ್ ಯಲ್ಗ್ಳನುು ಸಹ ನ್ಸ್ೋಡ್ುತಾದೆ ಮತುಾ ಸುಗ್ಮಗೆ ಳಿಸುತಾದೆ. 

ದೆ ಡ್ಡ ಪಾಿದೆೋಶಿಕ ಒಳಿತ್ರಗಾಗಿ ಕ ೋವಿಡ್-19 ವಿರುದ್ಧದ್ ಜಂಟಿ ಹೆ ೋರಾಟ್ದ್ಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ, ಪರಿರ್ತ್ರ ಮತುಾ ಉತಾಮ 

ಅಭಾಯಸಗ್ಳ ಹಂಚ್ಚಕಗೆ ಭಾರತವು ತನು ದ್ೃಢವಾದ್ ಬದ್ಧತ್ಯನುು ಪುನರುಚಿರಿಸುವ ಸಂದ್ಭ್ವಾಗಿದೆ. 

ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

ಏಪ್ರಿಲ್ 23, 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. 


