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ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଆୟ ାଜିତ COVID-19 ଉପୟର SAARCର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡିଓ 

ସମି୍ମଳନୀୟର ଭାରତର ଅଂଶଗ୍ରହଣ 

ଏପି୍ରଲ୍ 23, 2020 

23 ଏପି୍ରଲ 2020 ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ଵାୋ ଆର ାଜିତ COVID-19 ଉପରେ SAARC େ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡିଓ 

ସମି୍ମଳନୀରେ ଭାେତେ ପ୍ରତିନିଧତି୍ଵ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରସବା ମହାନିରଦେଶକ ଦ୍ଵାୋ କୋଯାଇଥଲିା ଏବଂ ଅଖଳି ଭାେତୀ  

ଆ ୁବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥ୍ା, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଭାେତୀ  ଚିକିତ୍ସା ଅନୁସନ୍ଧାନ ପେିଷଦେ ବିରଶଷଜ୍ଞମାରନ ସହରଯାଗ 

କେିଥରିଲ। ଅଧକିାଂଶ SAARC ରଦଶଗଡିୁକ ସେକାେୀ ସ୍ତେରେ ପ୍ରତିନିଧତି୍ଵ କେିଥରିଲ। 

ଏହି ଇରଭଣ୍ଟ 26 ମାର୍ଚ୍େ 2020 ରେ ବେିଷ୍ଠ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରପ୍ରାରେସନାଲଙ୍କେ ଏକ ଭିଡିଓ ସମି୍ମଳନୀକୁ ଆର ାଜନ କେିବାେ 

ଭାେତେ ପବୂେ ପଦରେପକୁ ଅନୁସେଣ କେିଥଲିା, ଯାହାକି ରକାଭିଡ -19 ବିରୋଧରେ ଅଧକି ଆଞ୍ଚଳିକ ସହରଯାଗକୁ 

ରପ୍ରାତ୍ସାହିତ କେିବା ପାଇ ଁ ଏକ ଉତ୍ପାଦନକାେୀ ଏବଂ େଳାେଳ-ଆଧାେିତ କାଯେୟ ଅଭୟାସ ରବାଲି ପ୍ରମାଣତି 

ରହାଇଥଲିା। 

 

ଭାେତ ମାର୍ଚ୍େ 26 େ ଭିଡିଓ ସମି୍ମଳନୀରେ କୋଯାଇଥବିା ସଂେିପ୍ତ ରବୈଠକରେ ବର୍ତ୍େମାନେ Covid-19 ପେିସି୍ଥ୍ତିକୁ 

ରନଇ ଭାେତେ ବିସୃ୍ତତ ପ୍ରତିକି୍ର ା ଉପରେ ଏକ ବିସୃ୍ତତ ବିବେଣୀ ଉପସ୍ଥ୍ାପନ କୋଯାଇଥଲିା, ରଯଉଥଁରିେ ଭାେତ 

ଅତୟାବଶୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଔଷଧ ଏବଂ ଟୀକା ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଦେତା ବୃଦି୍ଧ 

କେିଥଲିା। ରବୈଠକରେ ଭାେତ ମଧ୍ୟ ସାମଦୁା ିକ ଆଉଟେିଚ୍ ଏବଂ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍େନକୁ ଅଧକିତମ କେିବା ପାଇ ଁ

ରମାବାଇଲ୍ ଆପ ୍ ‘ଆରୋଗୟ ରସତୁ’ ଭଳି ନୂଆ ଏବଂ ଅଭିନବ ପ୍ରଯକିୁ୍ତବିଦୟା ଆଧାେିତ ସମାଧାନଗଡ଼ିୁକେ ସେଳ 

ବୟବହାେ ଏବଂ ଆଶାଜନକ ଭବିଷୟତ ଉପରେ ପ୍ରକାଶ ପକାଇଛି। 

15 ମାର୍ଚ୍େ 2020 ରେ SAARC ରନତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀଙ୍କ ଭିଡିଓ କନେରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି 

ଅଞ୍ଚଳରେ ସହରଯାଗ ଏବଂ ଏକତାେ ଭାବନା ତୀବ୍ର ରହାଇଯାଇଛି, COVID-19 ବିପେରେ ଅରନକ ଦୃଢ ଅନୁବର୍ତ୍େୀ 

ଉପା  ଗଡ଼ିୁକ ମାଧ୍ୟମରେ ଲରଢଇରେ ବହୁତ ପ୍ରଗତି ରହାଇଛି, ଯାହାେ ଉରଦଶୟ ଏହି ରେତ୍ରରେ ରଲାକମାନଙ୍କେ 

ପୀଡା କମ କେିବା ଅରଟ। SAARC ବିପଯେୟ  ପେିଚାଳନା ରକନ୍ଦ୍ର (SDMC-IU) ଗାନ୍ଧିନଗେ ଦ୍ଵାୋ ବିକଶତି ଏକ 

ଉତ୍ସଗେୀକୃତ ରେବସାଇଟ୍ ସଷିୃ୍ଟ ଏବଂ SAARC COVID-19 ଜେୁେୀକାଳିନ ପାଣ୍ଠେି ସ୍ଥ୍ାପନା ଏବଂ ବୟବହାେ ପ୍ରକୃତ 

ସମ ରେ ରସମାନଙ୍କ ପାେସ୍ପେିକ ସ୍ପରକେ ପାଇ ଁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବାଣଜିୟ ଅଧକିାେୀଙ୍କ ଏକାକୀ ରନଟେକିଂକୁ ରପ୍ରାତ୍ସାହିତ 

କେିବାେ ଦୃଶୟମାନ ବୟବହାେିକ ପଦରେପ ଅରଟ। 

ଭାେତ ସମସ୍ତ SAARC ରଦଶଗଡ଼ିୁକେ ବୟବହାେ ପାଇ ଁ ଏକ ଇରଲରଟ୍ ରାନିକ୍ ପ୍ ଲାଟେମେ ‘SAARC COVID19 

ସଚୂନା ବିନିମ  ପ୍ଲାଟେମେ (COINEX)’ ବିକଶତି କେିଛି। ପେବର୍ତ୍େୀ ପ୍ରମଖୁ ପଦରେପ ଭାବରେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳେ 

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରପ୍ରାରେସନାଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ COVID-19 ଉପରେ ବିରଶଷ ସଚୂନା ଏବଂ ଉପକେଣ ଗଡ଼ିୁକେ ଆଦାନପ୍ରଦାନ 



ପାଇ ଁପ୍ ଲାଟେମେ ଆେମ୍ଭ କୋଯିବ। COINEX ବିଭିନ୍ନ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରଶେିଣ ଉତ୍ସ ଏବଂ ଇ-ଲନିଂ ମଡୁୟଲ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ 

କେିବ ଏବଂ ସବୁିଧା କେିବ। 

ବୃହତ ଆଞ୍ଚଳିକ କଲୟାଣ ପାଇ ଁCOVID -19 ବିରୋଧରେ ମିଳିତ ଲରଢଇରେ ଜ୍ଞାନ, ପାେଦଶେୀତା ଏବଂ ସରବୋର୍ତ୍ମ 

ଅଭୟାସ ବାଣି୍ଟବା ଦିଗରେ ଭାେତ ନିଜେ ଦୃଢ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ନିଶି୍ଚତ କେିବା ପାଇ ଁଏକ ଭଚେୁ ଆଲ୍ ରବୈଠକ ଆର ାଜନ 

କେିଥଲିା 

ନୂଆ ଦଲି୍ଲୀ  

ଏପି୍ରଲ୍ 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. 
 


