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ಕ ೋವಿಡ್ -19 ವಿರುದ್ಧದ್ ಹ ೋರಾಟದ್ ಕುರಿತು ಸಾರ್ಕ್ ದೋಶಗಳ ಹಿರಿಯ ಆರ ೋಗಯ ವೃತ್ತಿಪರರ 

ವಿಡಿಯೋ ಸಮ್ಮೋಳನ 

ಮಾರ್ಚ್ 27, 2020 

 

ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ ಕ ೋವಿಡ್ 19 ವಿರುದ್ಧದ್ ಸಾಮಾನಯ ಹ ೋರಾಟದ್ಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗವನುು 

ಮುುಂದ್ುವರಿಸಲು ಎಲ್ಾಿ ಸಾರ್ಕ್ ಸದ್ಸಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆರ ೋಗಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ವಿೋಡಿಯ ಸಮ್ಮೋಳನವನುು 

ನಡೆಸಬಹುದ್ು ಎುಂದ್ು ಪಾಧಾನ ಮುಂತ್ತಾ 15 ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರುಂದ್ು ಸಾರ್ಕ್ ನಾಯಕರ ವಿೋಡಿಯ 

ಸಮ್ಮೋಳನದ್ಲ್ಲಿ ಘ ೋಷಿಸಿದ್ದರು. 

 

ಆ ಪಾಕಟಣೆಯ ಅನುಷ್ಾಾನದ್ುಂತೆ, ಆರ ೋಗಯ ಸೋವೆಗಳ ಮಹಾನಿದೋ್ಶಕರ (ಡಿಜಿಎರ್ಚಎಸ್) ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ 

ಎಲ್ಾಿ ಸಾರ್ಕ್ ದೋಶಗಳನುು ಪಾತ್ತನಿಧಿಸುವ ಆರ ೋಗಯ ವೃತ್ತಿಪರರ ವಿೋಡಿಯ ಸಮ್ಮೋಳನವನುು 26 

ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರುಂದ್ು ನಡೆಸಲ್ಾಯಿತು. ಡಿಜಿಎರ್ಚಎಸ್ಆಫ್ ಇುಂಡಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ ಈ 

ಸಮ್ಮೋಳನದ್ಲ್ಲಿ, ವ್ಾಯಪಕವ್ಾದ್ ಸಮಸಯಗಳು ಕ ೋವಿಡ್ 19 ಗೆ ಎಲ್ಾಿ ಕಡೆಯ ಸಕ್ರಾಯ ಮತುಿ 

ಉದದೋಶಪೂವ್ಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕಯುಂದಿಗೆ ವ್ಾಯಪಕವ್ಾಗಿ ಚರ್ಚ್ಸಲ್ಾಗಿದ. 

 

ಭಾರತದ್ ಕಡೆಯಿುಂದ್, ರ ೋಗದ್ ಕಣ್ಾಾವಲು, ಸುಂಪಕ್ ಪತೆಿಹಚುುವಿಕ, ಪಾಯಾಣ ನಿಬ್ುಂಧ್ಗಳು ಮತುಿ 

ಸಥಳಾುಂತರಿಸುವಿಕ, ಅಪ್ಾಯದ್ ಮೌಲಯಮಾಪನ, ರ ೋಗನಿಣ್ಯ, ಪಾತೆಯೋಕತೆ ಮತುಿ ಕ್ಾಾರುಂಟೈನ್ ಮತುಿ 

ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ರ ೋಗಿಗಳ ಕ್ರಿನಿಕಲ್ ನಿವ್ಹಣೆ, ರ್ಚಕ್ರತ್ಾಾ ಆಯ್ಕೆಗಳನುು ಮತುಿ ಪೂಾೋಟ ೋಕ್ಾಲಾಳನುು 

ಮತುಿ ಅುಂಶಗಳನುು ಒಳಗೆ ುಂಡ ಭಾರತದ್ ಪಾತ್ತಕ್ರಾಯ್ಕಯ ಕುರಿತು ಸಮಗಾ ಪಾಸುಿತ್ತಯನುು 

ನಿೋಡಲ್ಾಯಿತು. ಆರ ೋಗಯ ಪೂರೈಕದಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆ. ಅುಂತೆಯ್ಕೋ, ಎಲ್ಾಿ ಇತರ ಸಾರ್ಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮಮ 

ಸಟ್ಟುಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ ೋವಿಡ್ 19 ಸವ್ಾಲನುು ಎದ್ುರಿಸುವ ತಮಮದೋ ಆದ್ ಅನುಭ್ವಗಳನುು 

ಹುಂರ್ಚಕ ುಂಡಿವೆ. ಎಲ್ಾಿ ದೋಶಗಳು ತಮಮ ನಿದಿ್ಷ್ಟ್ಟ ದ ೋಷ್ಟ್ಗಳು, ಸಾಮರ್ಥಯ್ಗಳು, ಉತಿಮ 

ಅಭಾಯಸಗಳು, ಸುಂಪನ ಮಲಗಳು ಮತುಿ ಜಾರಿ ವಯವಸಥಯಲ್ಲಿನ ಅುಂತರಗಳು, ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ್ 

ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ ಮತುಿ ಸನುದ್ಧತೆಯ ಮಟಟವನುು ಸಹ ಎತ್ತಿ ತೆ ೋರಿಸಿದ. ಸಾರ್ಕ್ ಪಾದೋಶದ್ಲ್ಲಿನ 

ಸಕ್ಾ್ರಗಳು ಕೈಗೆ ುಂಡ ದ ಡಡ ಪಾಮಾಣದ್ ತುತು್ ಕಾಮಗಳನುು ಹರ್ಚುಸಲು ಯಾವುದೋ ನಿಶ್ಚುತ 

ಕ ೋವಿಡ್ 19 ವಿರ ೋಧಿ ಕ್ಾಯ್ತುಂತಾದ್ಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ್ ನಿಶ್ಚುತ್ಾರ್ಥ್ ಮತುಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕಯನುು 

ಪಾಮುಖ ಅುಂಶವೆುಂದ್ು ಗುರುತ್ತಸಲ್ಾಗಿದ. 

 

ಕರ ೋನವೆೈರಸ್ ಸಾುಂಕ್ಾಾಮಿಕ ರ ೋಗವನುು ಜುಂಟ್ಯಾಗಿ ಎದ್ುರಿಸಲು ಮಾಹಿತ್ತ, ಜ್ಞಾನ, ಪರಿಣತ್ತ ಮತುಿ 

ಉತಿಮ ಅಭಾಯಸಗಳನುು ಹುಂರ್ಚಕ ಳಳಲು ಮತುಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕ ಳಳಲು ಭಾರತವು ಎಲ್ಾಿ ಸಾರ್ಕ್ 



ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹುಂರ್ಚಕಯ ಎಲೆಕ್ಾರನಿರ್ಕ ಪ್ಾಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನುು ಪಾಸಾಿಪಿಸಿತು. ವೆೋದಿಕಯ ರಚನೆಗೆ 

ಈಗಾಗಲೆೋ ಸಾಕಷ್ಟ್ುಟ ಕಲಸಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎುಂದ್ು ತ್ತಳಿಸಲ್ಾಯಿತು, ಇದ್ು ಮುುಂದ ಚರ್ಚ್ಸಲು ಮತುಿ 

ತುತು್ ಪಾತ್ತಕ್ರಾಯ್ಕ ಸಿಬಬುಂದಿಗೆ ಆನ್ಲೆೈನ್ ತರಬೋತ್ತ, ಜ್ಞಾನ ಪ್ಾಲುದಾರಿಕ, ರ ೋಗ ಕಣ್ಾಾವಲ್ಲನಲ್ಲಿ 

ಪರಿಣತ್ತಯ ಹುಂರ್ಚಕ, ಅನುಗುಣವ್ಾದ್ ಸಾಫ್ಟವೆೋರ್, ಮತುಿ ಸಾುಂಕ್ಾಾಮಿಕ ರ ೋಗಗಳಿಗೆ ಹ ಸ 

ರ ೋಗನಿಣ್ಯ ಮತುಿ ರ್ಚಕ್ರತಾಕ ಮಧ್ಯಸಿಥಕಗಳಿಗಾಗಿ ಜುಂಟ್ ಸುಂಶ ೋಧ್ನೆಯಾಗಿದ. ಎಲೆಕ್ಾರನಿರ್ಕ ಪ್ಾಿಟ್

ಫಾರ್ಮ್ ಸುಂಪೂಣ್ವ್ಾಗಿ ಕ್ಾಯ್ನಿವ್ಹಿಸುವವರಗೆ, ಎಲ್ಾಿ ಸಾರ್ಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆರ ೋಗಯ ಸೋವೆಗಳನುು 

ಪಾತ್ತನಿಧಿಸುವ ತಜ್ಞರ ಜಾಲವು ಇಮ್ೋಲ್ / ವ್ಾಟ್ಾಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಥಪಿಸಬಹುದ್ು ಎುಂದ್ು ಸಾರ್ಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ 

ನಡುವೆ ನೆೈಜ ಸಮಯದ್ ಆಧಾರದ್ ಮ್ೋಲೆ ಎಲ್ಾಿ ಸುಂಬುಂಧಿತ ಮಾಹಿತ್ತಯನುು ವಿನಿಮಯ 

ಮಾಡಿಕ ಳಳಬಹುದ್ು. 

 

ಎಲ್ಾಿ ಸಾರ್ಕ್ ಸದ್ಸಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಉತ್ಾಾಹ ಮತುಿ ರಚನಾತಮಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕಯು ಈ ಪಾದೋಶದ್ಲ್ಲಿನ 

ಕರ ೋನವೆೈರಸ್ ಸಾುಂಕ್ಾಾಮಿಕದಿುಂದ್ ಎದ್ುರಾದ್ ಸವ್ಾಲನುು ಸ ೋಲ್ಲಸಲು ಒಟ್ಾಟಗಿ ಕಲಸ ಮಾಡುವ 

ಹುಂರ್ಚಕಯ ಬದ್ಧತೆಯನುು ಪಾದ್ಶ್ಚ್ಸಿತು. 

 

ನವ ದಹಲ್ಲ 

ಮಾರ್ಚ್ 27, 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. 

 


