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ନୂଆଦଲି୍ଲୀରେ କୂଟରନୈତକି ମିଶନ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନେ ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇ ଁରକାଭିଡ-19 ସମବନ୍ଧୀୟ 
ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡକି ଉପରେ ସଂକି୍ଷପ୍ତ ବବିେଣୀ 

ନରଭମବେ 06, 2020 

1. ରବୈରଦଶକି ବୟାପାେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 6 ନରଭମବେ 2020 ରେ ନୂଆଦଲି୍ଲୀରେ କୂଟରନୈତକି ମିଶନ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନଗୁଡକି ପାଇଁ 
ରକାଭିଡ-19 ସମବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଏକ ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଅଧିରବଶନ ଆରୟାର୍ନ କେଥିିଲା। କୂଟରନୈତକି ମିଶନ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ 
ସଂଗଠନେ 190 େୁ ଅଧିକ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ରସମାନଙ୍କେ ପ୍ରତନିଧିୀମାରନ ଏହ ିଅଧିରବଶନରେ ଭାଗ ରନଇଥିରଲ। 

2. ମାର୍ଚ୍ଜ 2020 ଠାେୁ ଭାେତ ରକାଭିଡ-19 ବେୁିଦ୍ଧରେ ମଳିତି ଲରେଇରେ ସହର ାଗୀ ରଦଶମାନଙ୍କ ସହତି ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ର୍ଡତି େହ ି
ଔଷଧ, ଡାଇରନାଷ୍ଟିକ୍ କଟି୍ ଏବଂ ଚକିତି୍ସା ଉପକେଣ ର ାଗାଇ ରଦବା ସହ ପେୀକ୍ଷା ଏବଂ ରକସ୍ ପେଚିାଳନା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ତାଲିମ 

କା ଜୟକ୍ରମ ଆରୟାର୍ନ କେଛି।ି ନରି୍େ ଟକିା ବକିାଶ କା ଜୟକ୍ରମରେ ଅଗ୍ରଗତ ିକଲାରବରଳ ଭାେତ ପରଡାଶୀ ରଦଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିନିକିାଲ୍ 
ପେୀକ୍ଷା ଉପରେ ତାଲିମ କା ଜୟକ୍ରମ ଆରୟାର୍ନ କେଥିିଲା ର ଉଁଥିରେ 8 ଟ ିରଦଶେ ପ୍ରାୟ 90 ର୍ଣ ବରିଶଷଜ୍ଞ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କେଥିିରଲ। 
ପରଡାଶୀ ତଥା ଅନୟ ଆଗ୍ରହୀ ରଦଶମାନଙ୍କ ସହତି ଏହ ିସହର ାଗ କା ଜୟକ୍ରମକୁ ବସି୍ତାେ କେବିାକୁ ଆରମ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଅଛୁ। 

3. ଆର୍େି ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଅଧିରବଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାେୀମାନଙୁ୍କ ନୀତ ିଆରୟାଗେ ସଦସୟ ଡକଟେ ବରିନାଦ ରକ ପାଲ, ଭାେତ ସେକାେଙ୍କ 
ପ୍ରମଖୁ୍ ରବୈଜ୍ଞାନକି ପୋମଶଜଦାତା ପ୍ରରେସେ ରକ ବରି୍ୟ ୋଘବନ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚବି ଶ୍ରୀ ୋରର୍ଶ ଭୂଷଣ, ବାରୟାରଟରକନାରଲାର୍ ି ବଭିାଗେ 
ସଚବି ଡକଟେ ରେଣୁ ସ୍ୱେୂପ, ବଜି୍ଞାନ ଓ ପ୍ର ୁକି୍ତବଦିୟା ବଭିାଗେ ସଚବି ପ୍ରରେସେ ଆଶୁରତାଷ ଶମଜା, ରବୈଜ୍ଞାନକି ଓ ଔରଦୟାଗିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ 
ପେଷିଦେ ମହାନରିଦଜଶକ ଡକଟେ ରଶଖ୍େ ମାରେ ଏବଂ ଇରଲରକଟରାନକି୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ର ୁକି୍ତବଦିୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟେ ଇ-ଗଭନଜାନସ ବଭିାଗେ 

ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ମଖୁ୍ୟ କା ଜୟକାେୀ ଅଧିକାେୀ ଶ୍ରୀ ଅଭିରଷକ ସଂିହ ସଚୂନା ରଦଇଥିରଲ। ରବୈରଦଶକି ସଚବି ଶ୍ରୀ ହଷଜ ବଦ୍ଧଜନ ଶି୍ରଙ୍ଗଲା ମଧ୍ୟ ଏହ ି
ଏହ ିଅଧିରବଶନରେ ର ାଗ ରଦଇଥିରଲ। 

  



 

4. ଅଂଶଗ୍ରହଣକାେୀମାନଙୁ୍କ ଭାେତ ଦ୍ୱାୋ ରକାଭିଡ-19 େ ପେଚିାଳନା, ନରି୍େ ଟକିା ବକିାଶ କା ଜୟକ୍ରମ, ସେଟରେୟାେ ଏବଂ ଟକିା ବତିେଣ 

ବୟବସ୍ଥ୍ା ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହର ାଗ ବଷିୟରେ ସୂଚନା ଦଆି ାଇଥିଲା। ଏହା ସୂଚନା ଦଆି ାଇଛ ିର  ରବୈରଦଶକି ବୟାପାେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 
କୂଟରନୈତକି ମିଶନ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନେ ମଖୁ୍ୟମାନଙ୍କେ ପୁରନରେ ଏକ ଭ୍ରମଣ କା ଜୟକ୍ରମ ଆରୟାର୍ନ କେବି ର ଉଁଠାରେ 

ରସମାରନ ରକାଭିଡ-19 ସମବନ୍ଧୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଟକିା ବକିାଶ କା ଜୟକ୍ରମରେ ନରିୟାର୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡକି ପେଦିଶଜନ କେପିାେରିବ। 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 

ନରଭମବେ 06, 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. 

 


