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ವಿದೋಶರಾಂಗ ಕ್ರಯ್ಯದರ್ಶಯ ಹರ್ಷಯ ವರ್ಯನ್ ರ್ಶಾೋಾಂಗ್ರಾ ರವರು ಯ್ುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೋಟ್ಸ , ಆಸ್ರೋಲಿಯರ, ಜಪರನ್, ಕ ರಿಯರ 

ಗಣರರಜಯ, ನ ಯಜಿಲಾಂಡ್ ಮತ್ುು ವಿಯೆಟರನಾಂನ ಸಹವರ್ತಯಗಳ ಾಂದಿಗೆ COVID-19 ಸರಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ ೋಗವು 

ಉಾಂಟುಮರಡಿದ ವಿರ್ಶಷ್ಟ ಮತ್ುು ಸಾಂಕೋಣಯ ಸವರಲುಗಳಿಗೆ ಸಪಾಂದಿಸಲು ಇಾಂಡ ೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಾದೋಶದ ದೋಶಗಳು 20 ಮರರ್ಚಯ 

2020 ಮತ್ುು 15 ಮೋ 2020 ರ ನಡುವೆ ಸರಪರುಹಿಕ ದ ರವರಣಿ ಸಾಂಭರಷ್ಣೆಯ್ಲಿಾ ತ ಡಗಿಸಿಕ ಾಂಡಿದ್ರದರ. ಸರಪರುಹಿಕ 

ದ ರಸಾಂಪ್ಕಯದ ಈ ಅಭರಯಸವನುನ ಯ್ು.ಎಸ್. ರರಜಯ ಉಪ್ ಕ್ರಯ್ಯದರ್ಶಯ ಸಿಟೋಫನ್ ಬೋಗನ್ ಪರಾರಾಂಭಿಸಿದರು. 

 

ಪರಲುದ್ರರ ರರಷ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ಚರ್ಚಯಗಳು ಪ್ರಸಪರ ಪರಾಾಂತ್ಯಗಳಿಾಂದ ಸಿಕಿಬದದ ಪ್ಾಜೆಗಳನುನ ಸಥಳರಾಂತ್ರಿಸುವ ಬಗೆೆ 

ರ್ತಳುವಳಿಕ ಮತ್ುು ಸಾಂಘಟಿತ್ ಪ್ಾರ್ತಕಾಯೆಗಳನುನ ರ ಪಿಸಲು ಸಹರಯ್ ಮರಡಿದ; ಜಿೋವ ಉಳಿಸುವ ಔಷ್ಧಿಗಳ ಮತ್ುು 

ರಕ್ಷಣರತ್ಮಕ ಆರ ೋಗಯ ಸರರ್ನಗಳ ನಿಣರಯಯ್ಕ ಸರಬರರಜುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ; ತ್ಮಮ ನಿಯ್ಾಂತ್ಾಣ ಮಿೋರಿದ ಸಾಂದರ್ಯಗಳಲಿಾ 

ಸಿಕಿಬದದ ಪ್ರಸಪರರ ರರಷ್ಟ್ರೋಯ್ರಿಗೆ ವಿೋಸರಗಳ ವಿಸುರಣೆ ಮತ್ುು ಸೌಲರ್ಯ; ಸರಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಮತ್ುು ಸಾಂಘಟಿತ್ ಪ್ಾರ್ತಕಾಯೆ 

ಮತ್ುು ತ್ಕ್ಷಣದ ನರಹ ರಯ್ಲಿಾ ಸಹರಯ್ದಿಾಂದ ಪಿೋಡಿತ್ ದೋಶಗಳನುನ ಗುರುರ್ತಸುವುದು ಮತ್ುು ಬಾಂಬಲಿಸುವುದು; ಮತ್ುು 

ವಿದೋಶರಾಂಗ ಸಚಿವ ಮತ್ುು ಜಿ20 ಸ್ೋರಿದಾಂತ ಬಹುಪ್ಕ್ಷೋಯ್ ವೆೋದಿಕಗಳಲಿಾ ಪ್ರಸಪರ ಕಲಸ ಮರಡುತ್ುದ, ರರಷ್ಟ್ರೋಯ್ 

ಪ್ಾಯ್ತ್ನಗಳ ಮರಹಿರ್ತಯ್ ಜೆ ತಗೆ COVID-19 ಸರಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ ೋಗವನುನ ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ುು ಅದರ ಪ್ಾಭರವವನುನ 

ತ್ಗಿೆಸಲು ಹಲವರರು ವಿಚರರಗಳನುನ ಪರಲುದ್ರರ ರರಷ್ರಗಳು ಹಾಂಚಿಕ ಾಂಡಿವೆ. 

 

ಈ ಸಾಂಭರಷ್ಣೆಗಳು ಪರಲುದ್ರರ ರರಷ್ರಗಳ ನಡುವೆ ನೈಜ-ಸಮಯ್ದ ಸಾಂವಹನದ ಅಗತ್ಯವನುನ ಹ ರಹ ಮಿಮಸುರ್ತುವೆ 

ಮತ್ುು ಎಲಾರ  ಸುರಕ್ಷತ್ ಮತ್ುು ಸುರಕ್ಷತ್ವರಗಿರದ ಹ ರತ್ು ಯರರ  ಸುರಕ್ಷತ್ವರಗಿ ಮತ್ುು ಸುರಕ್ಷತ್ವರಗಿರಲು 

ಸರರ್ಯವಿಲಾ ಎಾಂಬ ವರಸುವದ ಆಧರರದ ಮೋಲ ಪ್ರಸಪರರ ಉತ್ುಮ ಅಭರಯಸಗಳಿಾಂದ ಕಲಿಯ್ುವುದು. ಜರಗರ್ತೋಕರಣದ ಹ ಸ 

ಟೆಾಂಪೆಾೋಟ್ಸ ಮತ್ುು ಅಾಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೋಯ್ ಸಾಂಸ್ಥಗಳು ಸಮಕ್ರಲಿೋನ ವರಸುವಗಳನುನ ಪ್ಾರ್ತಬಾಂಬಸುವ ಅಗತ್ಯವನುನ ಅವರು 

ಒರ್ತುಹೋಳಿದ್ರದರ. ರರಷ್ಟ್ರೋಯ್ ಆರ್ಥಯಕತಗಳಲಿಾ ಸುರಕ್ಷತ್ ಮತ್ುು ನಿರಾಂತ್ರ ಆರ್ಥಯಕ ರ್ಚೋತ್ರಿಕ ಮತ್ುು ಬಳವಣಿಗೆಗ್ರಗಿ 

ಮರ್ಯಮ-ಅವಧಿಯ್ ಯೋಜನಯ್ಲಿಾ ತ ಡಗಿಸಿಕ ಳುುವ ಆಸಕುಯ್ನುನ ಹಾಂಚಿಕ ಳುಲರಗಿದ; ಪ್ರಸಪರ ಪ್ೂರಕತಗಳ 

ಮೋಲ ಪ್ಾಮುಖ ಪ್ೂರೈಕ ಸರಪ್ಳಿಗಳ ಕಟಟಡದಲಿಾನ ಸಿಥರ್ತಸರಥಪ್ಕತ್ವ ಮತ್ುು ಪ್ುನರುಕುಗಳು; ಮತ್ುು ಲಸಿಕಗಳ ಹರಗ  

ಚಿಕತ್್ಕಗಳ ತ್ವರಿತ್ ಅಭಿವೃದಿಧ ಮತ್ುು ಪ್ಾಸರರಕ್ರಿಗಿ, ಇದು ಶರಾಂರ್ತಯ್ುತ್ ಮತ್ುು ಸಮೃದಧವರದ ಇಾಂಡ ೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ 

ಪ್ಾದೋಶಕಿ ಕ ಡುಗೆ ನಿೋಡುತ್ುದ ಮತ್ುು ಪ್ಾಪ್ಾಂಚಕಿ ಹಚಿಿನ ಪ್ಾಯೋಜನವನುನ ನಿೋಡುತ್ುದ. 
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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. 


