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ക ോവിഡ്-19 നെ തുടർന്ന് പോ ിസ്ഥോൻ ആതികേയതവം വഹിച്ച SAARC 

ആക ോഗ്യ മന്ത്രിമോ ുനട വീഡികയോ ക ോൺഫറൻസിൽ ഇരയയുനട 

പങ്കോളിത്തം. 

ഏന്ത്പിൽ 23, 2020 

 

ക ോവിഡ്-19 നെ തുടർന്ന് 2020 ഏന്ത്പിൽ 23 ന് പോ ിസ്ഥോൻ ആതികേയതവം വഹിച്ച SAARC 

ആക ോഗ്യ മന്ത്രിമോ ുനട വിഡികയോ ക ോൺഫറൻസിൽ, ഡയറക്ടർ ജെറൽ ഓഫ് നഹൽത്ത് 
സർവീസ് ഇരയനയ ന്ത്പതിെിധീ  ിച്ചു. ഇകേഹനത്ത െയൂ ഡൽഹി ഓൾ ഇരയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 
ഓഫ് നമഡിക്കൽ സയൻസിനെയും ഇരയൻ നമഡിക്കൽ റിസർച്ച്  ൗൺസെിനെയും 

വിദഗ്ദ്ധർ അകേഹനത്ത സഹോയിച്ചു. മിക്ക SAARC  ോജയങ്ങളും ഔകദയോഗ്ി  െിെയിൽ 

ന്ത്പതിെിധോെം നെയ്തി ുന്നു. 
 

മുതിർന്ന ആക ോഗ്യ നന്ത്പോഫഷണെു നള ഉൾനെടുത്തി ഇരയയുനട ആതികേയതവത്തിൽ 

െടന്ന വീഡികയോ ക ോൺഫറൻസിനെ  തുടർന്നോണ് ഈ ഇവന്റ്റ്് െടന്നത്, ഇത് ക ോവിഡ് -19 

നെതിന യുള്ള ന്ത്പോകദശി  സഹ  ണനത്ത ന്ത്പകെോദിെിക്കുന്നതിെോയി ഉല്പോദെക്ഷമവും 

ഫെങ്ങൾ ക ന്ത്രീ  ിച്ചതുമോനണന്ന് നതളിയിക്കനെട്ടിട്ടുള്ളതോണ്. 

 

ഇരയയുനട ഭോഗ്ത്തുെിന്ന്, മോർച്ച് 26 നെ വീഡികയോ ക ോൺഫറൻസിൽ െടത്തിയ 

സംക്ഷിപ്ത വിവ ണത്തിൽ െിെവിനെ ക ോവിഡ് -19 അവസ്ഥനയക്കുറിച്ചുള്ള ഇരയയുനട 

സമന്ത്ഗ്മോയ ന്ത്പതി  ണനത്തക്കുറിച്ച് വിശദമോയ ഒ ു വിവ ണം 

അവത ിെിക്കു യുണ്ടോയി,ഇതിൽ അവശയവസ്തുക്കളുനടയും മ ുന്നു ളുനടയും 

ഉത്പോദെം വർധിെിക്കുന്നതും മ ുന്നു നളയും വോക്സിെു ളുനടയും ഗ്കവഷണത്തിനെ 

 ഴിവു ൾ നമച്ചനെടുത്തുന്നതും ഉൾനെടുന്നു.   
 

കയോഗ്ത്തിൽ, സമൂഹത്തികെക്ക് പ മോവധി എത്തികച്ച ുന്നതിെു ഇടനപടുന്നതിെും 

'ആക ോഗ്യകസതു' നമോബൈൽ ആപ്ലിക ഷൻ ഉൾെനടയുള്ള പുതിയതും െൂതെവുമോയ 

സോകങ്കതി  വിദയ അടിസ്ഥോെമോക്കിയിട്ടുള്ള പ ിഹോ മോർഗ്ങ്ങളുനട വിജയ  മോയ 

ഉപകയോഗ്വും വിശവോസകയോഗ്യമോയ ഭോവിയും ഇരയ ഉയർത്തി ോണിച്ചി ുന്നു.  
 

2020 മോർച്ച് 15 ന് SAARC കെതോക്കളുമോയുള്ള ന്ത്പധോെമന്ത്രിയുനട കമോദിയുനട വിഡികയോ 

ക ോൺഫറൻസ്  ന്ത്പകദശനത്ത സഹ  ണത്തിന്നറയും ഐ യദോർഢ്യത്തിന്നറയും 

വി ോ ം ശക്തിനെടു യും ന്ത്പവിശയയിയിനെ ജെങ്ങൾക്ക് കെ ികടണ്ടി വ ുന്ന 

ന്ത്പതിസന്ധി ൾ  ുറയ്ക്കുന്നത് െക്ഷയം വച്ചുന ോണ്ടുള്ള ശക്തമോയ തുടർ 

െടപടി ളിെൂനട ക ോവിഡ്-19 നെതിന യുള്ള കപോ ോട്ടത്തിൽ വളന യധി ം പുക ോഗ്തി 



ഉണ്ടോക്കോ ു യും നെയ്തു. SAARC ക ോവിഡ് -19 അതയോഹിത ഫണ്ട് ന്ത് മീ  ിക്കു യും 

ഉപകയോഗ്ിക്കു യും , ഗ്ോന്ധിെഗ്ർ SAARC ദു ര െിവോ ണ ക ന്ത്രത്തിെോയി (SMDC -

IU)ന്ത്പകതയ മോയ നവബ്ബസറ്റ്് തയോറോക്കു യും   ൂടോനത ദൃശയമോയ ന്ത്പോകയോഗ്ി  

െടപടി ളിെൂനട ആക ോഗ്യ വയോപോ  ഉകദയോഗ്സ്ഥ ുനട തത്സമയ ഇടനപടെു ൾക്കോയുള്ള 

ശൃംഖെ ൾ  ന്ത്പെ ിെിക്കു യും നെയ്യുന്നു. 
 

എെലോ SAARC  ോജയങ്ങൾക്കും ഉപകയോഗ്ിക്കുന്നതിെോയി 'SAARC ക ോവിഡ് 19 

ഇൻകഫോർകമഷൻ എക്സ്കെയ്ച് പ്ളോറ്റ്് കഫോം (COINEX) ' എന്ന കപ ിൽ ഒ ു 
ഇെക്കന്ത്ടോണിക് പ്ലോറ്റ്് കഫോം വി സിെിനച്ചടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ന്ത്പധോെ െുവട് എന്ന 

െിെയിൽ,  ന്ത്പകദശനത്ത െിയുക്ത ോയ ആക ോഗ്യ ഉകദയോഗ്സ്ഥർക്കിടയിൽ ക ോവിഡ്-19 

നെക്കുറിച്ചുള്ള ന്ത്പകതയ മോയ വിവ ങ്ങളും ടൂളു ളും ബ മോറ്റ്ം നെയ്യുന്നതിെോയി പ്ലോറ്റ്് 
കഫോം തുടങ്ങുന്നതോണ്. വിവിധ ഓൺബെൻ പ ിശീെെ വിഭവങ്ങളും , ഇ-കെർണിംഗ്ദ് 

കമോഡെു ളും COINEX വോഗ്ദ്ദോെം നെയ്യു യും സൗ  യനമോ ുക്കു യും നെയ്യുന്നുണ്ട്.  
 

ഇരയനയ സംൈന്ധിച്ചിടകത്തോളം ന്ത്പോകദശി മോയ െന്മയ്ക്കോയി ക ോവിഡ്-19 

നെതിന യുള്ള  ൂട്ടോയ കപോ ോട്ടത്തിൽ അറിവു ൾ, ബവദഗ്ദ്ധയം, മി ച്ച െടപടി ൾ 

എന്നിവ പങ്കു വയ്ക്കുന്നതിെുള്ള  ശക്തമോയ  ന്ത്പതിൈധത പങ്കു വയ്ക്കുന്നതിെുള്ള 

കവദിയോയി ുന്നു ഈ വിർെവൽ മീറ്റ്ിംഗ്ദ്. 

 
െയൂ ഡൽഹി  
 23 ഏന്ത്പിൽ, 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. 

 


