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ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੱੋਂ ਿਕੋਵਡ-19 ਬਾਰੇ ਿਰਾਈ ਗਈ ਸਾਰਿ ਕਸਹਤ ਮਤੰਰੀਆ ਂਦੀ ਵੀਡੀਓ 
ਿਾਨਫਰੰਸ ਕਵਚੱ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 
23 ਅਪਰੈਲ, 2020 

 
23 ਅਪਰੈਲ, 2020 ਨ ੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਿੋਕਵਡ -19 ਬਾਰੇ ਿਰਾਈ ਗਈ ਸਾਰਿ ਕਸਹਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਿਾਨਫਰੰਸ ਕਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ 
ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਿੀਤੀ, ਕਜਨ੍ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਕਚਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਿਲ 
ਸਾਇੰਸਜ਼, ਨਵੀਂ ਕਦੱਲੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਿੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਿਲ ਕਰਸਰਚ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵੀ ਸਨ। ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਾਰਿ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀਕਨਧਤਾ 
ਅਕਧਿਾਰਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈ। 
ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ 26 ਮਾਰਚ, 2020 ਨ ੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਿਰਾਈ ਗਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਸਹਤ ਪੇਸੇਵਰਾਂ ਦੀ ਇੱਿ ਵੀਡੀਓ ਿਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, 

ਜੋ ਿੋਕਵਡ -19 ਕਵਰੁੱਧ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤਰੀ ਸਕਹਯੋਗ ਨ ੰ ਉਤਸਾਹਤ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤ ੇਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਅਕਭਆਸ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। 
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 26 ਮਾਰਚ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਿਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਿੀਤੀ ਗਈ ਬਰੀਕਫੰਗ ਨ ੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਿੇ ਿੋਕਵਡ -19 ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ 
ਦੇ ਕਵਆਪਿ ਪਰਤੀਿਰਮ ਦਾ ਕਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਪੇਸ ਿੀਤਾ ਕਗਆ, ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤ ੇਦਵਾਈਆਂ ਦੇ 
ਉਤਪਾਦਨ ਅਤ ੇਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਿਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਵੱਚ ਵਾਧਾ ਿਰਨਾ ਸਾਮਲ ਹ।ੈ ਇਸ ਬੈਠਿ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮੁਦਾਇਿ ਪਹੁੰਚ 
ਅਤ ੇਦਖਲ ਨ ੰ ਵਧਾਉਣ ਕਵੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ‘ਆਰੋਗਯ ਸੇਤ ’ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਅਤ ੇਨਵੀਨਤਾਿਾਰੀ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਸਫਲ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਭਕਵੱਖ 
ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। 
ਇਸ ਖੇਤਰ ਕਵਚ ਸਕਹਯੋਗ ਅਤੇ ਏਿਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਜੋ 15 ਮਾਰਚ, 2020 ਨ ੰ ਸਾਰਿ ਆਗ ਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 
ਿਾਨਫ਼ਰੰਸ ਿਾਰਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਹ ੋਗਈ,  ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਤਿਲੀਫਾਂ ਨ ੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਾਅਦ ਕਵੱਚ ਿਈ ਉਪਾਅ ਚੁੱਿੇ ਜਾਣ 
ਿਰਿੇ ਿੋਕਵਡ -19 ਕਖਲਾਫ ਜੰਗ ਕਵਚ ਿਾਫ਼ੀ ਤਰੱਿੀ ਹੋਈ ਹ।ੈ ਸਾਰਿ ਿੋਕਵਡ -19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ, ਸਾਰਿ ਕਬਪਤਾ 
ਪਰਬੰਧਨ ਿੇਂਦਰ (SDMC-IU), ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਕਪਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕਸਹਤ ਅਤ ੇਵਪਾਰਿ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ ਦੇ 
ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਿ ਲਈ ਰੀਯਲ ਟਾਈਮ ਸਟੈਂਡ -ਅਲੋਨ ਨੈੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਿਰਨਾ ਸਾਮਲ ਹਨ।  

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰਿ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਿ ਇਲੈਿਟਰਾਕਨਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯਾਨੀ ‘ਸਾਰਿ ਿੋਕਵਡ 19 ਇਨਫਰਮੇਸਨ ਐਿਸਚੇਂਜ 
ਪਲੇਟਫਾਰਮ (COINEX)’ ਬਣਾਇਆ ਹ।ੈ ਅਗਲੇ ਵੱਡੇ ਿਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮੰਚ ਨ ੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਸਹਤ ਪੇਸੇਵਰਾ ਂਦਰਕਮਆਨ 
ਿੋਕਵਡ -19 ਬਾਰੇ ਕਵਸੇਸ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤ ੇਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਅਰੰਕਭਆ ਜਾਵੇਗਾ। COINEX 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰੇਕਨਗੰ 
ਸਰੋਤ ਅਤ ੇਈ-ਲਰਕਨੰਗ ਮੋਡਯ ਲ ਵੀ ਮੁਹੈਇਆ ਹੋਣਗੇ। 
ਇਹ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਿ ਸਮੱੁਚ ੇਖੇਤਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਿੋਕਵਡ -19 ਕਖਲਾਫ ਸਾਂਝੀ ਜੰਗ ਕਵੱਚ ਕਗਆਨ, ਮਹਾਰਤ ਅਤ ੇਸਰਬੋਤਮ ਪਰਥਾਵਾਂ ਦੀ 
ਵਧੇਰੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਪਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਦਰੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨ ੰ ਜ਼ਾਹਰ ਿਰਨ ਦਾ ਮੌਿਾ ਸੀ। 

 

ਨਵੀਂ ਕਦੱਲੀ 
23 ਅਪਰੈਲ, 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. 

 


