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COVID-19 పై పాకిస్తాన్ నిర్వహిించిన SAARC ఆరోగ్య 
మింత్రుల వీడియో సమావేశింలో భారతదేశ ప్రాతినిధ్యిం 

ఏప్రిల్ 23, 2020 

 

2020 ఏప్రిల్ 23 న COVID-19 పై పాకిస్తాన్ నిర్వహిించిన SAARC ఆరోగ్య 

మింత్రుల వీడియో సమావేశింలో, భారతదేశిం నుిండి ఆల్ ఇిండియా 

ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్, న్యూ ఢిల్లీ మరియు ఇిండియన్ 

కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ నిపుణుల సహకారింతో డైరెక్టర్ జనరల్ 

ఆఫ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ ప్రాతినిధ్యిం వహిించారు. ఎక్కువశాతిం SAARC 

దేశాలు అధికారిక స్థాయిలో ప్రాతినిధ్యిం వహిించాయి. 

 

ఈ కార్యక్రమిం COVID -19 కు వ్యతిరేకింగా ప్రాింతీయ సహకారాన్ని 

ప్రోత్సహిస్తూ 2020 మార్చి 26 న భారతదేశిం ఇదివరకు చేపట్టిన ఉత్పాదక 

మరియు ఫలిత-ఆధారిత వ్యాయామముగా నిరూపిించబడిన సీనియర్ ఆరోగ్య 

నిపుణుల వీడియో సమావేశిం తరువాత   చేపట్టబడిింది. 

 

భారతదేశిం తరఫున, మార్చి 26 యొక్క వీడియో  సమావేశపు బ్రీఫిింగ్ ను 

జోడిస్తూ, ప్రస్తుత COVID -19 పరిస్థితిపై భారతదేశిం యొక్క సమగ్ర 

ప్రతిస్పిందనపై వివరణాత్మక ఖాతా సమర్పిించబడిింది, ఇిందులో భారతదేశిం 

అవసరమైన పదార్థాలు మరియు ఔషధాల ఉత్పత్తిని వేగవింతిం చేయడిం మరియు 

ఔషధాల మరియు టీకాల పరిశోధనలో సామర్థ్యాలను పెించడిం జతచేయబడ్డాయి. 

ఈ సమావేశింలో, సమాజాల పాత్ర పెించే మొబైల్ అనువర్తనిం ‘ఆరోగ్య సేతు’ 

వింటి కొత్త మరియు వినూత్న సాింకేతిక-ఆధారిత పరిష్కారాల విజయవింతమైన 

ఉపయోగిం మరియు ఆశాజనకమైన భవిష్యత్తును భారతదేశిం ఎత్తి చూపిించిింది. 

 

2020 మార్చి 15 న SAARC నాయకులతో ప్రధాని మోడి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ 

ద్వారా ఈ ప్రాింతింలో సహకారిం మరియు సింఘీభావిం యొక్క భావిం 

ప్రేరేపిించబడిం ద్వారా COVID -19 కి వ్యతిరేకింగా పోరాటింలో ఈ ప్రాింత 

ప్రజల బాధలు తీర్చడింలో చాలా పురోగతికి దారితీసిింది. వీటిలో SAARC COVID -

19 అత్యవసర నిధి ఏర్పాటు మరియు ఉపయోగిం, SAARC విపత్తు నిర్వహణ 

కేింద్రిం (SDMC-IU) గాింధీనగర్ అభివృద్ధి చేసిన ప్రత్యేక వెబ్ సైట్ ను 

రూపొిందిించడిం మరియు నిజ సమయింలో వారి పరస్పర చర్యల కోసిం ఆరోగ్య 



మరియు వాణిజ్య అధికారుల స్వింత నెట్ వర్కిింగ్ యొక్క ప్రోత్సాహిం 

వింటివి కనిపిించే ఆచరణాత్మక  అడుగులు. 

 

అన్ని SAARC దేశాల ఉపయోగిం కోసిం భారతదేశిం ‘సార్క్ కోవిడ్ 19 

ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ఛేింజ్ ప్లాట్ ఫాిం (COINEX)’ అను ఒక ఎలక్ట్రానిక్ 

ప్లాట్ ఫామ్ ను అభివృద్ధి చేసిింది. తదుపరి ప్రధాన దశగా, ఈ ప్రాింతింలోని 

నియమిించబడిన ఆరోగ్య నిపుణులకు COVID-19 పై ప్రత్యేకమైన సమాచారిం 

మరియు సాధనాల అిందుబాటు కోసిం ఒక వేదిక ప్రారింభిించబడుతుింది. COINEX వివిధ 

ఆన్ లైన్ శిక్షణ వనరులు మరియు ఇ-లెర్నిింగ్ మాడ్యూళ్ళను కూడా 

అిందుబాటులోకి తెస్తోింది. 

 

మొత్తిం ప్రాింతీయ మేలు కోసిం COVID -19 కి వ్యతిరేకింగా ఉమ్మడి 

పోరాటింలో జ్ఞానిం, నైపుణ్యిం మరియు అనుసరిించదగ్గ మార్గాలను 

మరిఎక్కువగా పించుకోవటిం పట్ల భారతదేశిం తన బలమైన నిబద్ధతను 

పునరుద్ధరిించడానికి ఈ వర్చువల్ సమావేశిం ఒక అవకాశింగా ఉపయోగపడిింది. 

 

 

కొత్త ఢిల్లీ 

ఏప్రిల్ 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. 


