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ಅಂತರ-ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ರಾಪ್ರರದ ಮೇಲೆ ಕ ೇವಿಡ್ -19 ರ ಪ್ಾಭರವವನ್ನು ಎದನರಿಸನವ ಬಗ್ಗೆ ಸರರ್ಕ್ 

ರರಷ್ಟ್ರಗಳ ಹಿರಿಯ ವ್ರಾಪ್ರರ ಅಧಿಕರರಿಗಳ ವಿೇಡಿಯೊ ಕರನ್ಫರೆನ್ಸ  

ಏಪ್ರಾಲ್ 08, 2020 

 

15 ಮರರ್ಚ್ 2020 ರಂದನ ಸರರ್ಕ್ ನರಯಕರ ವಿೇಡಿಯೊ ಕರನ್ಫರೆನ್ಸ  ನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ಾಧರನ್ ಮಂತ್ರಾ ಮರಡಿದ 

ಪ್ಾಕಟಣೆಯ ಮನಂದಿನ್ ಕಾಮವ್ರಗಿ, ಎಲ್ರಿ ಸರರ್ಕ್ ದೇಶಗಳನ್ನು ಆಹ್ರಾನಿಸನವ ಹಿರಿಯ ವ್ರಾಪ್ರರ ಅಧಿಕರರಿಗಳ 

ವಿೇಡಿಯೊ ಕರನ್ಫರೆನ್ಸ  ಅನ್ನು 8 ಏಪ್ರಾಲ್ 2020 ರಂದನ ಪ್ಾಯರಣ ನಿಬ್ಂಧಗಳ ಪ್ರಿಣರಮ ಮತನು ಅಂತರ-

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ರಾಪ್ರರದ ಮೇಲೆ ದ ಡ್ಡ ಕ ೇವಿಡ್ -19 ಪ್ರಿಸ್ಥಿತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚ್ಸಲ್ರಯಿತನ. 

 

ವಿೇಡಿಯೊ ಕರನ್ಫರೆನ್ಸ  ನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಿಸರುನ್ವನ್ನು ಹ ರತನಪ್ಡಿಸ್ಥ ಎಲ್ರಿ ಸರರ್ಕ್ ರರಷ್ಟ್ರಗಳನ ಭರಗವಹಿಸ್ಥದದವು. 

 

ಪ್ಾಸನುತ ಸವ್ರಲ್ಲನ್ ಸನಿುವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರೇವಾವ್ರದ ಹಂರ್ಚಕಯ ಆಸಕಿು ಮತನು ಸಮಸ್ಯಾ-ಪ್ರಿಹರಿಸನವ ವಿಧರನ್ವನ್ನು 

ಪ್ಾದಶಿ್ಸನತ್ರು, ಎಲ್ರಿ ದೇಶಗಳನ ವ್ರಾಪ್ಕವ್ರದ ವ್ರಾಪ್ರರ ಸಂಬಂಧಿತ ಕರಯ್ಸ ರ್ಚಯ ಚರ್ಚ್ಗಳಿಗ್ಗ ಸಕಿಾಯವ್ರಗಿ 

ಕ ಡ್ನಗ್ಗ ನಿೇಡಿವ. ಕ ೇವಿಡ್ -19 ಸರಂಕರಾಮಿಕ ರೆ ೇಗವು ಸರರ್ಕ್ ಪ್ಾದೇಶದ ವ್ರಾಪ್ರರದ ಮೇಲೆ ಸರಕಷ್ಟ್ನು ವಾತ್ರರಿಕು 

ಪ್ರಿಣರಮ ಬೇರನವ ಸರಧಾತೆಯಿದ ಎಂದನ ಗನರನತ್ರಸಲ್ರಯಿತನ. ದೇಶಗಳನ ಪ್ರಿಸ್ಥಿತ್ರಯನ್ನು ನಿಭರಯಿಸನವ 

ಸಲನವ್ರಗಿ, ಸರಮರನ್ಾ ವ್ರಾಪ್ರರ ಮರಗ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪ್ೂಣ್ವ್ರಗಿ ಪ್ುನ್ಃಸರಿಪ್ರಸನವವರೆಗ್ಗ ಅಂತರ-ಪ್ರಾದೇಶಿಕ 

ವ್ರಾಪ್ರರವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಥಕ ಳಳಲನ ಮತನು ವಿಸುರಿಸಲನ ಹ ಸ ಮರಗ್ಗಳನ್ನು ಮತನು ವಿಧರನ್ಗಳನ್ನು ಜಂಟಿಯರಗಿ 

ಗನರನತ್ರಸಬೇಕನ ಎಂದನ ಒತ್ರುಹೇಳಲ್ರಯಿತನ. ಸರರ್ಕ್ ಪ್ಾದೇಶದ ಳಗ್ಗ ಅಗತಾ ವ್ರಾಪ್ರರವನ್ನು ನಿವ್ಹಿಸನವ 

ಕಡ್ರಡಯ ಅಗತಾವನ್ನು ಅನ್ನಕ ಲಕರ ಪ್ರಿಗಣನೆಗ್ಗ ಒಂದನ ಪ್ಾಮನಖ ಒತುಡ್ದ ಪ್ಾದೇಶವಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ರಯಿತನ. 

 

ವಿೇಡಿಯೊ ಕರನ್ಫರೆನ್ಸ  ನ್ಲ್ಲಿ ತ್ರಳಿಸಲ್ರದ ಕಲವು ನಿದಿ್ಷ್ಟ್ು ವಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ ಪ್ರಾಯೊೇಗಿಕ ಪ್ರಿಹ್ರರಗಳ ಮ ಲಕ 

ವ್ರಾಪ್ರರಕೆ ಅನ್ನಕ ಲವ್ರಗನವುದನ, ಉದರಹರಣೆಗ್ಗ ಸ ಕುವ್ರದ ಷ್ಟ್ರತನುಗಳ ಂದಿಗ್ಗ ಆದಾತೆಯ ಕತ್ವಾದಲ್ಲಿ 

ಆಮದನಗಳನ್ನು ತ್ರತ್ರೆಲ್ಲಕವ್ರಗಿ ತೆರವುಗ್ಗ ಳಿಸನವುದನ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ ಮರಡಿದ ಮ ಲದ ಪ್ಾಮರಣಪ್ತಾಗಳನ್ನು 

ತ್ರತ್ರೆಲ್ಲಕವ್ರಗಿ ಸ್ಥಾೇಕರಿಸನವುದನ, ಕಸುಮ್ಸ  ಮ ಲಕ ಆಮದನ ತೆರವುಗ್ಗ ಳಿಸಲನ ದರಖಲೆಗಳ ಸರೆಾನ್ಸ ಮರಡಿದ 

ಪ್ಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾೇಕರಿಸನವುದನ ಮತನು ಬರಾಂಕನಗಳ ಪ್ರವತ್ರಗಳನ್ನು ಬಡ್ನಗಡೆ ಮರಡ್ನವುದನ, ಭ  ಗಡಿಯಲ್ಲಿರನವ 

ಭ  ಕಸುಮ್ಸ್ ಕೇಂದಾಗಳಲ್ಲಿ ರಫ್ುು / ಆಮದನಗಳಿಗ್ಗ ಎದನರರಗನವ ಸಮಸ್ಯಾಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಹರಿಸನವುದನ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ 

ವ್ರಾಪ್ರರದ ಮೇಲೆ ಕ ೇವಿಡ್ -19 ನ್ಂತಹ ಆರೆ ೇಗಾ ಸಮಸ್ಯಾಗಳ ಪ್ರಿಣರಮ ಮತನು ಅದನ್ನು ತಗಿೆಸಲನ 

ಸಂಭವನಿೇಯ ಕಾಮಗಳನ ಸರರ್ಕ್ ಪ್ಾದೇಶದಲ್ಲಿನ್ ವ್ರಾಪ್ರರ ಸೌಲಭಾದ ದ ಡ್ಡ ಚೌಕಟಿುನ್ಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ಗ್ಗ ಹ ಸ 

ಕೇಂದಾಬಂದನವ್ರಗಿದ. ಇಂಟ್ರಾ ಸರರ್ಕ್ ವ್ರಾಪ್ರರದ ಪ್ಾಮರಣವನ್ನು ಹರ್ಚಿಸನವ ಅಗತಾವನ್ನು ಸಹ ಎತ್ರು 

ತೆ ೇರಿಸಲ್ರಯಿತನ. 



 

ಸಮಗಾ ಚರ್ಚ್ಯ ನ್ಂತರ, ಭರಗವಹಿಸನವ ಎಲ್ರಿ ದೇಶಗಳನ ಪ್ಾತ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗ್ಗ ತನುಪ್ಡಿಸ್ಥದ ಕೇಂದಾಬಂದನವಿನ್ 

ಮ ಲಕ ನಿಕಟ ಮತನು ನಿಯಮಿತ ಸಂಪ್ಕ್ದಲ್ಲಿರಲನ ಪ್ಾಸರುಪ್ರಸ್ಥದವು. ಕ ೇವಿಡ್ -19 ಬಕೆಟಿುನಿಂದ ಉಂಟ್ರದ 

ಚಳನವಳಿ ನಿಬ್ಂಧಗಳನ್ನು ತೆಗ್ಗದನಹ್ರಕಿದ ನ್ಂತರ ಈ ಪ್ಾದೇಶದಲ್ಲಿನ್ ಸರಮರನ್ಾ ವ್ರಾಪ್ರರವನ್ನು ಶಿೇಘ್ಾವ್ರಗಿ 

ಪ್ುನ್ಃಸರಿಪ್ರಸನವ ಗನರಿಯನ್ನು ಹ ಂದಿರನವ ಆಲೆ ೇಚನೆಗಳ ಮತನು ಪ್ಾಸರುವಿತ ಕಾಮಗಳ ಕನರಿತನ ಮತುಷ್ಟ್ನು 

ಸಂವಹನ್ ನ್ಡೆಸಲನ ಸಹಕರರಿಯರಗನತುದ. 

 

 

ನ್ವ ದಹಲ್ಲ 

ಏಪ್ರಾಲ್ 08, 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. 

 


