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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଆଜି 1700 ଘଣ୍ଟାରେ ସାୋ ଭାେତେ ସମସ୍ତ ଦୂତାବାସ ଏବଂ ଉର୍ଚ୍ ଆର ାଗେ 

ମଖୁ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସ କେିଛନି୍ତ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ଭାେତ ଦ୍ଵାୋ ବିଶ୍ଵସ୍ତେୀ  COVID-

19 ମହାମାେୀେ ପ୍ରତିକି୍ର ା ବିଷ ରେ ଆର ାଚନା କେିବା ପାଇ ଁ ସାୋ ବିଶ୍ଵରେ ଭାେତୀ  ମିସନ୍ ଗଡ଼ିୁକ ପାଇ ଁ

କୋଯାଇଥବିା ଏଭଳି ପ୍ରଥମ କାଯଚୟକ୍ରମ ଥ ିା। 

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉରେଖ୍ କେିଛନି୍ତ ରଯ ଅସାଧାେଣ ସମ , ଅସାଧାେଣ ସମାଧାନ କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ରଯଉଥଁପିାଇ ଁ

ଏହି ଜଗତୀକେଣ ଯଗୁରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ଵେ ଅଧକିାଂଶ୍ ରଦଶ୍ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ସଙ୍ଗରୋଧକୁ ଆପରଣଇଥରି । ଏହି 

ମହାମାେୀ ସହିତ ମକୁାବି ା କେିବା ପାଇ ଁ ଏହା ଏକ ଅପେିହାଯଚୟ ପଦରେପ ଥ ିା, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତୟନ୍ତ 

ପ୍ରଭାବଶ୍ାଳୀ ଥ ିା, କାେଣ ଅନ୍ତୋଷ୍ଟ୍ରୀ  ପେିବହନ ବୟବସ୍ଥା, ଆଥକି ବଜାେ ଏବଂ ବିଶ୍ଵ ଜନିତ ଅଥଚବୟବସ୍ଥା ଉପରେ 

ବିଶ୍ଵସ୍ତେୀ  ବୟବସ୍ଥାେ ବନ୍ଦ ଏକ ବୟାପକ ଆକାେରେ ଏବଂ ସଦୂୁେପ୍ରସାେୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। 

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନି୍ତ ରଯ ଚଳିତ ବଷଚ ଜାନୁଆେୀେ ମଧ୍ୟଭାଗେୁ ହି ଁ ଏହି ମହାମାେୀେ ପ୍ରତିକି୍ର ାରେ ଭାେତ 

ଅସ୍ଵାଭାବିକ ତଥା ପ୍ରାେମି୍ଭକ ପଦରେପ ରନଇଛି, ଯାହା ପାଇ ଁ ବାହାେୁ ଆସଥୁବିା ସଂକ୍ରମଣେ ବିପଦକୁ କମ 

କୋଯାଇପାେିବ ଏବଂ ଏହା ପରେ ଏହି ମହାମାେୀେ ଭ ଙ୍କେ ପ୍ରରକାପକୁ ଅଟକାଯାଇପାେିବ। ଏଥରିେ ଭାେତ 

ଦ୍ଵାୋ  ାଗ ୁରହାଇଥବିା ବିଶ୍ଵେ ସବଚବୃହତ ସଙ୍ଗରୋଧ ଏବଂ  କ୍-ଡାଉନ୍ ସାମି  ଥ ିା। 

 

ଏହି ସଙ୍କଟେ ରକରତକ ରକନ୍ଦ୍ରରେ ବିରଦଶ୍ରେ ଫସି େହିଥବିା ଭାେତୀ ମାନଙୁ୍କ ଥଇଥାନ କେିବା ପାଇ ଁପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 

ମିଶ୍ନେ ପ୍ରମଖୁ୍ଙ୍କେ ପ୍ରଶ୍ଂସା କେିଥରି । ବିରଶ୍ଷ ଭାବରେ ପାଞ୍ଚଟି କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଦବା ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟ 

ରସମାନଙୁ୍କ ଅନୁରୋଧ କୋଯାଇଥ ିା: 

 

I. ରସମାନଙ୍କେ ନିଜେ, ଏବଂ ରସମାନଙ୍କେ ଦଳ ଏବଂ ପେିବାେେ ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ଏବଂ ସେୁୋ ସନିୁଚିିତତ କେିବା; 

 

ii. ଅନ୍ତୋଷ୍ଟ୍ରୀ  ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବନ୍ଧକେ ଅନିଚିିତତତାକୁ ଦୃଷି୍ଟ୍ରେ େଖ୍ ିବିଭିନ୍ନ ରଦଶ୍ରେ େହୁଥବିା ଭାେତୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ 

ମିଳାମିଶ୍ା କେିବା। ରସ ଭାେତୀ  ମିଶ୍ନ୍ େ ପ୍ରମଖୁ୍ଙୁ୍କ କହିଛନି୍ତ ରଯ, ବିରଦଶ୍ରେ େହୁଥବିା ଏଭଳି ଭାେତୀ ଙ୍କ 

ମରନାବଳ ବଢାଇବାରେ ସାହାଯୟ କେନ୍ତୁ ଏବଂ ବିରଦଶ୍ରେ ରସମାନଙ୍କ ଅନିରଯାଜିତ ପ୍ରବାସେୁ ଉପନ୍ନ୍ନ ରହଉଥବିା 

ସମସୟାକୁ ରସମାନଙ୍କେ ଆର ାଜକ ସେକାେ ସହିତ ଆର ାଚନା କେନ୍ତୁ ଏବଂ ରଯଉଠଁାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ 

ସମ୍ଭବ ରସଠାରେ େହିବାେ ବୟବସ୍ଥା ସହିତ ଭାେତୀ  ମାନଙ୍କେ ସାମନାରେ ଆସଥୁବିା ସମସୟାଗଡ଼ିୁକେ ସମାଧାନ 

କେନ୍ତୁ। 

 

iii. COVID-19 ବିେୁଦ୍ଧରେ ଭାେତେ ରଢଇ ପାଇ ଁସତକଚ େହିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରଦଶ୍ରେ ଚିକିତ୍ସା 

ଉପକେଣ କିଣବିା ପାଇ ଁସରବଚାତ୍ତମ ଅନୁଭବ, ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ବା ଉଦ୍ଭାବନ, ରବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାେ ଏବଂ ଉତ୍ସଗଡିୁକ 



ଚିହ୍ନଟ କେିବା। ରସମାରନ ବିରଦଶ୍େୁ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କେିବା ପାଇ ଁ ରସ ନୂତନ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷି୍ତି PM-CARES 

ପାଣ୍ଠକୁି ଉପଯକୁ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଚାେ କେିବାକୁ ମିଶ୍ନ ପ୍ରମଖୁ୍ମାନଙୁ୍କ ପୋମଶ୍ଚ ରଦଇଛନି୍ତ; 

 

iv. ରଯରହତୁ ଏହି ସଙ୍କଟ ଅଥଚବୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ରତଣ ୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମିଶ୍ନ ପ୍ରମଖୁ୍ଙୁ୍କ 

ପୋମଶ୍ଚ ରଦଇଛନି୍ତ ରଯ ବିରଦଶ୍ୀ ସହଭାଗୀମାନଙ୍କ ସହ ନିଜେ ସମନ୍ଵ  ମାଧ୍ୟମରେ ଅତୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ, 

 ଜିଷି୍ଟ୍କ୍ ରଚନ୍, ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ଇତୟାଦିରେ ବାଣଜିୟ ରଯପେି ପ୍ରଭାବିତ ନହୁଏ ତାହା ସନିୁଚିିତତ କେନ୍ତୁ; 

 

v. ବିରଶ୍ଷ ଭାବରେ COVID-19 ବିଶ୍ଵ ଜନିତ ମହାମାେୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିକାଶ୍ଶ୍ୀଳ ଅନ୍ତୋଷ୍ଟ୍ରୀ  ୋଜରନୈତିକ ଏବଂ 

ଅଥଚରନୈତିକ ସି୍ଥତିକୁ ଗମ୍ଭୀେଟାେ ସହିତ ଧ୍ୟାନ ରଦବା ଜାେି େଖ୍ବିା। 

 

ଏହାେ ପ୍ରତୁୟତ୍ତେରେ ରବଜିଂ, ୱାଶ୍ଂିଟନ୍ ଡିସି, ରତରହୋନ, ରୋମ,୍ ବ ିନ୍, କାଠମାଣଡୁ୍, ଆବୁଧାବି, କାବୁ , ରମ ୍ 

ଏବଂ ସିଓ ରେ ଦଶ୍ଜଣ ମିଶ୍ନ୍ େ ପ୍ରମଖୁ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନୟ ସଦସୟଙ୍କ ସମମ୍ଖୁ୍ରେ ରସମାନଙ୍କେ 

ଦୃଷି୍ଟ୍ରକାଣ ପ୍ରଦାନ କେିଥରି । ଏହି ମହାମାେୀେ ମକୁାବି ା କେିବା ପାଇ ଁ ଭାେତ ରନଇଥବିା ଦୃଢ 

ପଦରେପଗଡିୁକେ ସ୍ଵୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ରଦଶ୍ରେ ରସମାନଙ୍କେ ପ୍ରଶ୍ଂସା ବିଷ ରେ ମଧ୍ୟ ମତାମତ ବାଣି୍ଟଥରି । 

 

ମିଶ୍ନ୍ େ ମଖୁ୍ୟମାରନ ବିରଦଶ୍ରେ ଫସି େହିଥବିା ଭାେତୀ ମାନଙୁ୍କ, ବିରଶ୍ଷ କେି ଛାତ୍ର ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙୁ୍କ ସାହାଯୟ 

କେିବା ପାଇ ଁ ରସମାନଙ୍କେ ପ୍ରରଚଷ୍ଟ୍ା ବିଷ ରେ ବର୍ଣ୍ଚନା କେିଥରି । ରସମାରନ ଔଷଧ, ଚିକିତ୍ସା ଉପକେଣ, 

ରଟର ନ୍ାର ାଜୀ, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ପଦରେପ ଗଡ଼ିୁକୁ ଚିହ୍ନଟ କେିବାକୁ ରସମାନଙ୍କେ ଉଦୟମ ବିଷ ରେ 

ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନି୍ତ ଯାହାକି ଏହି ମହାମାେୀ ବିରୋଧରେ  ଢିବା ପାଇ ଁ ଭାେତେ ନିଜସ୍ଵ ଉଦୟମରେ ସହା କ 

ରହାଇପାରେ। ମିଶ୍ନ୍ େ ମଖୁ୍ୟମାରନ COVID-19 ବିରୋଧରେ ବିଶ୍ଵଯଦୁ୍ଧରେ ଅନୟ ରଦଶ୍ରେ ଶ୍ଖି୍ାଯାଇଥବିା ଶ୍େିା 

ଏବଂ ରସମାନଙ୍କେ ସରବଚାତ୍ତମ ଅଭୟାସ ବିଷ ରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥରି । ଆମ ପରଡ଼ାଶ୍ୀ ରଦଶ୍ରେ, COVID-19 େ 

ମକୁାବି ା କେିବା ପାଇ ଁ SAARC ରଦଶ୍ଗଡିୁକ ପାଇ ଁ ଭାେତେ ଉଦୟମରେ ସଷିୃ୍ଟ୍ ରହାଇଥବିା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଠକୁି 

ବୟବହାେ କେି ରସହି ରଦଶ୍େ ୋଷ୍ଟ୍ରୀ  ପ୍ରତିକି୍ର ାରେ ସହା ତା କେିବା ପାଇ ଁ ମିଶ୍ନ୍ େ ମଖୁ୍ୟ ପଦରେପ ଗ୍ରହଣ 

କେିଥରି । ମିଶ୍ନ୍ େ ମଖୁ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରସମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାୋ କୋଯାଉଥବିା କାଯଚୟ ପାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାେୁ ପ୍ରାପ୍ତ 

ମାଗଚଦଶ୍ଚନ ଏବଂ ରପ୍ରେଣା ପାଇ ଁକୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନି୍ତ। 

 

ରଶ୍ଷରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗେୁୁତ୍ତ୍ଵାରୋପ କେିଛନି୍ତ ରଯ ବିରଦଶ୍ରେ ଭାେତେ ମିଶ୍ନଗଡିୁକ ଘେଠାେୁ ବହୁ ଦୂେରେ 

ଥାଇପାେନି୍ତ, ତଥାପି ରସମାରନ COVID-19 ବିରୋଧରେ ଭାେତେ  ରଢଇରେ ନିଜେ ସଂପରୂ୍ଣ୍ଚ ସହରଯାଗ 

ରଦଇଛନି୍ତ। ରସମାରନ ଏହି କଥା ଉପରେ ରଜାେ ରଦଇ କହିଛନି୍ତ ରଯ ସମସ୍ତ ଭାେତୀ ଙ୍କେ ଏକତା ଏବଂ ସତକଚତା 

ରଦଶ୍େ ଭବିଷୟତକୁ ସେୁେିତ େଖ୍ବିାରେ ସହା କ ରହବ। 

 

ନୂଆ ଦଲି୍ଲୀ 

ମାର୍ଚ୍ଚ 30, 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. 
 

 

 


