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SAARC രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കളുലെ വിഡിന ാ ന ാൺഫറൻസിങ്  

മാർച്ച് 16, 2020 

 

1. നൊ വയാപ മാ  പ ർച്ചവയാധി ാ ി നൊ ാനരാഗ്യസംഘെേ(WHO) പ്പഖ്യാപിച്ച 

ന ാവിഡ് -19  പെർന്നു ല ാണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചരയത്തിൽ, സൗത്ത് ഏഷ്യൻ 

അനസാസിന ഷ്ൻ നഫാർ റീജ്ി ണൽ ന ാപ്പനറഷ്ന്ലറ നേതാക്കൾ (SAARC) 

പ്പധാേമപ്രി േനരപ്ര നമാദി ുലെ ക്ഷണം അേുസരിച്ച് 2020 മാർച്ച് 15 ന് വിഡിന ാ 

ന ാൺഫറൻസിെൂലെ ആശ വിേിമ ം േെത്തി  
 

2. പ ർച്ചവയാധി ുലെ േിെവിലെ അവസ്ഥ ലളക്കുറിച്ചുള്ള വിെ ിരുത്തെു ൾ 

പങ്കുലവയ്ക്ക്കുന്നതിേു ഈ ന ാഗ്ം നേതാക്കലള സഹാ ിച്ചു.  മി ച്ച പ്പവർത്തേങ്ങൾ 

പരിഗ്ണിക്കുന്നതിേും ഓനരാ രാജ്യവും നരാഗ്ലത്ത തെഞ്ഞു േിർത്തുന്നതിേും വയാപേ 

നതാത്  ുറക്കുന്നതിേും ലപാതുജ്േങ്ങളിലെ ഭ ം  ുറക്കുന്നതിേും  ൂൊലത 

സാധയമാ  സാമ്പത്തി  പ്പതയാഘാതങ്ങൾ  ുറയ്ക്ക്കുന്നതിേും സവീ രിച്ചിട്ടുള്ള 

േെപെി ളും മേസിൊക്കാോ ി. വിഡിന ാ ന ാൺഫറൻസിൽ പ്പധാേമപ്രിയ്ക്
ലക്കാപ്പം അഫഗ്ാേിസ്ഥാൻ, മാെിദവീപു ൾ  പ്ശീെങ്ക എന്നിവിെങ്ങളിലെ 

പ്പസിഡന്റുമാർ ബംഗ്ലാനദശ്, നേപ്പാൾ , ഭൂട്ടാൻ എന്നിവിെങ്ങളിലെ  പ്പധാേമപ്രിമാർ , 

പാ ിസ്ഥാൻ ആനരാഗ്യമപ്രി, SAARC ലസപ് ട്ടറി ജ്േറൽ എന്നിവർ പലങ്കെുത്തു 
 

3. . ഈ ലപാതുവാ  ലവെലുവിളിയ്ക്ക്കു നമെുള്ള പ്പാനദശി  സഹ രണത്തിന്ലറ 

പ്പാധാേയം തിരിച്ചറിഞ്ഞുല ാണ്ടുള്ള  ഇത്തരലമാരു േെപെില  നേതാക്കൾ 

അഭിേരിച്ചു, സങ്കീർണമാ , അതിർത്തി നഭദമിെലാത്ത ലവെലുവിളി ലള നേരിൊൻ 

പ്പാനദശി മാ  ഏന ാപേത്തിോ ി SAARC പ്പവിശയ ൾ ഒരു ഉദാഹരണമാലണന്നും 

പ്പധാേമപ്രി നമാഡി ചൂണ്ടി  ാണിച്ചു. ഈ പശ്ചാത്തെത്തിൽ SAARC അതയാഹിത 

പ്പതി രണ ഫണ്ടിോ ി ആദയ 10 മിെയൺ നഡാളർ സംഭാവേ ഇരയ ിൽ േിന്ന് 
േൽ ുന്നതുമാലണന്ന് അനേഹം പറഞ്ഞു. പ ർച്ചവയാധി ുലെ അേരര 

പ്പതയാഘാതങ്ങലളക്കുറിച്ച് വവദയ, വയവസാ  . സാമ്പത്തി  രംഗ്ലത്ത 

ഉനദയാഗ്സ്ഥരുമാ ി തുെർ ചർച്ച ൾ ആവശയലമന്നും ഇരയ സൂചിപ്പിച്ചു.  ൂൊലത 

SAARC അംഗ്തവമുള്ള ഏതു രാജ്യനത്തയ്ക്ക്കും പ്പനതയ മാ ി ത ാറാക്കി  ആനരാഗ്യ 
പ്പവർത്ത രും മറു ഉനദയാഗ്സ്ഥരും, ആവശയമാ  ഉപ രണങ്ങളും  അെങ്ങുന്ന പ്ദുത 

പ്പതി രണ സംഘങ്ങലള േി മിക്കാലമന്നും ഇരയ വാഗ്ദാേം ലചയ്ക്തു. ഓൺവെൻ 

പരിശീെേ ലമാഡയൂളു ൾ, ന ാവിഡ് -19 ലേ നേരിൊൻ SAARC ഡിസാസ്റ്റർ നമനേജ്
ലമന്റ് ലസന്ററിൽ േെപ്പിൊക്കുന്ന മി ച്ച പ്പവർത്തേങ്ങൾ, എെലാ SAARC 

ഭാഷ് ളിെും വിവരങ്ങൾ ഉൾലപ്പെുത്തി ിട്ടുള്ള ഒരു ലവബ്വസറ് എന്നിവ മുനഖ്ലേ 

പ് ി ാനശഷ്ി വർധിപ്പിക്കുന്നതിേുള്ള പിരുണ ും ഇരയ വാഗ്ദാേം ലചയ്ക്തു.നരാഗ്ം 
സംബന്ധിച്ച് ജ്ാപ്ഗ്ത േിരീക്ഷണത്തിോ ി ഏന ാപിപ്പിച്ച ആനരാഗ്യ വിവരങ്ങൾ ഉള്ള 

തങ്ങളുലെ നസാഫ്റ്റ്ലവ ർ പങ്കു വയ്ക്ക്കാലമന്നു ഇരയ പറഞ്ഞു. 
  



 

4.  ൂൊലത ഭാവി ിൽ,SAARC രാജ്യങ്ങൾക്ക് നരാഗ്േിർണ ത്തിോ ുള്ള ആശ ങ്ങൾ 

പങ്കു വയ്ക്ക്കുന്നതിേും പ ർച്ചവയാധിയ്ക്ക്കാ ുള്ള ലതറാപ്പി സംബന്ധമാ  

ഇെലപെെു ൾക്കും ഇരയൻ   ൗൺസിൽ നഫാർ ലമഡിക്കൽ റിസർച്ചിന്ലറ (ICMR) 

പ്ലാറ്നഫാം വഴി ുള്ള പിരുണ ും ഇരയ വാഗ്ദാേം ലചയ്ക്തു. 
 

5. SAARC രാജ്യങ്ങളുലെ സംസ്ഥാേ നമധാവി ളും സർക്കാരും ഈ ആശ ങ്ങലള 

സവാഗ്തം ലചയ്യു  ും ന ാവിഡ് -19 പ ർച്ചവയാധിയ്ക്ലക്കതിരാ ി  ൂട്ടാ ി 
പ്പവർത്തിക്കുന്നതിന്ലറ മൂെയലത്തക്കുറിച്ച് ആവർത്തിക്കു  ും ലചയ്ക്തു.  

 
േയൂ ഡൽഹി  
16 മാർച്ച്,  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. 


