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COVID-19 ମହାମାରୀର ପ୍ରକକାପରୁ କହଉଥବିା ଚ୍ୟାକେଞ୍ଜ ୍ଉପକର ଆକୋଚ୍ନା କରିବା ପାଇ ଁତଥା ବିଶ୍ଵସ୍ତରୀୟ 

ସମନ୍ିତି ପ୍ରତିକି୍ରୟା ସଷିୃ୍ଟ କରିବା ପାଇ ଁ26 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 କର ଏକ ବିକେଷ ଭଚ୍ଚୁ ଆେ୍ G-20 କନତାଙ୍କ ସମି୍ମଳନୀର 

ଆକୟାଜନ କରାଯାଇଥେିା। ଏହାପବୂଚରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ବିଷୟକର ସାଉଦି ଆରବର କ୍ରାଉନ୍ ପି୍ରନ୍ ସଙ୍କ ସହିତ 

କେେିକ ାନକର ବାର୍ତ୍ଚାଳାପ କରିଥକିେ। ଏହି ବିକେଷ G-20 ସମି୍ମଳନୀ ଅଥଚମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବୟାଙ୍କ ଗଭନଚର୍ 

ମାନଙ୍କର କବୈଠକ ଏବଂ COVID-19 ମହାମାରୀ ଉପକର G20 କେରପାସ ୍ର କବୈଠକର ଏକ ସମାପି୍ତ ଥେିା। 

 

ଏହି କବୈଠକକର G20 କନତାମାକନ ମହାମାରୀକୁ ଅେକାଇବା ଏବଂ କୋକଙୁ୍କ ସରୁକ୍ଷା କଦବା ପାଇ ଁସମସ୍ତ 

ଆବେୟକୀୟ ପଦକକ୍ଷପ କନବାକୁ ରାଜି କହାଇଥକିେ।କସମାକନ ମହାମାରୀ ବିକରାଧକର େକେଇକର WHO ର 

ଆକଦେକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ସମଥଚନ କରିକେ କଯଉଥଁକିର ଚ୍ିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ, ନିଦାନ ଉପକରଣ, ଚ୍ିକିତ୍ସା, ଔଷଧ 

ଏବଂ େୀକା ଇତୟାଦି ଗଡ଼ିୁକର କେେିଭରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିେ ଅଛି। 

 

ମହାମାରୀର ଅଥଚକନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ମେୂୟକୁ କମ ୍କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ଵର ଅଭିବୃଦି୍ଧ, ବଜାର ସି୍ଥରତା ଏବଂ 

ଦୃେତାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇ ଁକନତାମାକନ ସମସ୍ତ ଉପେବ୍ଧ ନୀତି ଉପକରଣ ଗଡ଼ିୁକୁ ବୟବହାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ 

ପ୍ରତିେରୁ୍ତି କଦଇଥକିେ। COVID-19 ର ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅଥଚକନୈତିକ ପ୍ରଭାବକୁ ମକୁାବିୋ କରିବା ପାଇ ଁG20 

କଦେ ଗଡ଼ିୁକ ବିଶ୍ଵର ଅଥଚବୟବସ୍ଥାକର 5 ଟି୍ରେିୟନ େୋରରୁ ଅଧକି େଗାଇବା ପାଇ ଁପ୍ରତିେରୁ୍ତିବଦ୍ଧ। କନତାମାକନ 

ମଧ୍ୟ କେଚ୍ଛାକୃତ ଆଧାରକର WHO କନତୃତ୍ତ୍ଵ କନଇଥବିା COVID-19 ସେିକେରିେୀ ପ୍ରତିକି୍ରୟା ପାଣ୍ଠକିର 

କଯାଗଦାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସହମତ କହାଇଥକିେ। 

 

G20 ର ଏହି ବିକେଷ ଅଧକିବେନ େକାଇଥବିାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାଉଦି ଆରବର ରାଜାଙୁ୍କ ଧନୟବାଦ ଜଣାଇଛନି୍ତ। 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ବକ୍ତବୟକର ମହାମାରୀର ଭୟାବହ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅଥଚକନୈତିକ ମେୂୟକୁ ଉକେଖ କରି କସ 

ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନି୍ତ କଯ COVID-19 ମାମୋର 90% ଏବଂ 88% ମତୁୃୟ G20 କଦେଗଡ଼ିୁକକର କହାଇଥେିା 

ଏବଂ କସମାକନ ବିଶ୍ଵ GDP ର 80% ଏବଂ ବିଶ୍ଵର 60% ଜନସଂଖୟାର ଅଂେ ଥକିେ | କସମାକନ ବିଶ୍ଵ ମହାମାରୀର 

ମକୁାବିୋ ପାଇ ଁG20 କୁ ଏକ ଦୃେ କାଯଚୟ କଯାଜନା ସହିତ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ କସ  େକକଇ କଦଇଥକିେ। 

 

ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ଵ ଜନିତ ସମଦିୃ୍ଧ ଏବଂ ସହକଯାଗ ପ୍ରତି ଆମର ଦୃଷି୍ଟକକାଣକୁ କକନ୍ଦ୍ର କରି ମନୁଷୟକୁ ରଖବିା, େତନ୍ତ୍ର 

ରୂପକର କଖାୋ ଭାବକର ଚ୍ିକିତ୍ସା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାେର ୋଭକୁ ବାଣି୍ଟବା, ଅନୁକୂଳତା, ପ୍ରତିକି୍ରୟାେୀଳ ତଥା 

ମାନବ ୋସ୍ଥୟ କସବା ପ୍ରଣାଳୀର ବିକାେ କରିବା ଏକ ନୂଆ ବିଶ୍ଵ ଜନିତ ଗ ଁା ପାଇ ଁନୂଆ ସଙ୍କେ ପ୍ରବନ୍ଧନ କପ୍ରାକୋକେ 



ଏବଂ ପ୍ରକି୍ରୟା ଗଡ଼ିୁକୁ କପ୍ରାତ୍ସାହିତ କରିବା, WHO ଭଳି ଆନ୍ତରିକ ସରକାରୀ ସଂଗଠନକୁ ଦୃେ ଏବଂ ସଧୁାର କରିବା 

ଏବଂ ଆଥକି ରୂପକର ଦୁବଚଳ କୋକ ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁବିକେଷ ରୂପକର COVID-19 ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଆଥକି ଅସବୁିଧାକୁ 

କମ କରିବା ପାଇ ଁଏକା ସହିତ ମିଳିମିେ ିକାମ କରିବାର ଆବେୟକତାକୁ କରଖାଙି୍କତ କରିଛନି୍ତ। 

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୂତନ ଜଗତୀକରଣକର ମାନବ ଜାତିର ସାମହୂିକ କେୟାଣ ପାଇ ଁକନତା ମାନଙୁ୍କ ସାହାଯୟ କରିବା ପାଇ ଁ

ଆହ୍ାିନ କରିଛନି୍ତ ଏବଂ ମାନବିକତାର ସହଭାଗୀ ହିତକୁ କପ୍ରାତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇ ଁଏକ  ବହୁପକ୍ଷୀୟ ମଞ୍ଚ ଗଡ଼ିୁକ 

ଉପକର ଧ୍ୟାନ କକନି୍ଦ୍ରତ କରିବାକୁ କନତାମାନଙୁ୍କ ଆହ୍ାିନ କରିଛନି୍ତ। 

 

ଏହି ସମି୍ମଳନୀ କେଷକର G-20 କନତାଙ୍କ ବିବୃରି୍ତ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥେିା କଯଉଥଁକିର ମହାମାରୀର ମକୁାବିୋ ପାଇ ଁ

ବିଶ୍ଵସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିକି୍ରୟା, ବିଶ୍ଵର ଅଥଚବୟବସ୍ଥାକୁ ସରୁକି୍ଷତ ରଖବିା ପାଇ ଁପଦକକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ବାଣଜିୟ ବୟବଧାନକୁ 

କମ ୍କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ଵର ସହକଯାଗ ବୃଦି୍ଧ କରିବା ପାଇ ଁପଦକକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥେିା। 

 

େୂଆ ଦଲି୍ଲୀ 

ମାର୍ଚ୍ଚ 26, 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. 

 
 


