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சார்க் நாட்டு தலைவர்களின் வீடிய ா மாநாடு  

மார்ச் 16,2020 

 

1. Covid-19 இன் ததாடர்ச்சி ான பரவலைக் கருத்தில் தகாண்டு இப்யபாது  உைக சுகாதார 

அலமப்பால்  ( WHO) ஒரு தபருந்ததாற்று யநா ாக   அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பிரதம மந்திாி 

நயரந்திர யமாடி ின் அலைப்புக்கிணங்க ததன் ஆசி  பிராந்தி  ஒத்துலைப்புச் சங்கத்தின் 

(சார்க்) தலைவர்கள் மார்ச் 15,2020 ஞா ிற்றுக்கிைலம அன்று வீடிய ா மாநாட்லடக் 

கூட்டினர்.  

2. இந்த தபருந்ததாற்று  யநாய் ததாடர்பான தற்யபாலத  நிலைலம குறித்த மதிப்பீடுகலளப் 

பகிர்ந்து தகாள்ளவும், சிறந்த நலடமுலறகலளக் கருத்தில் தகாள்ளவும்,தபாதுபீதில த் 

தவிர்க்கவும்,தபாருளாதாரப் பாதிப்புக்கலளக் குலறக்கவும் ஒவ்தவாரு நாட்டிற்கும் யநாய் 

பரவுவலதக் குலறக்கவும் கூட்டுறவு நடவடிக்லககள் மற்றும் அணுகுமுலறகலள 

அலட ாளம் காண இந்த சந்திப்பு தலைவர்களுக்கு உதவி து.இந்த வீடிய ா மாநாட்டில் 

இந்தி  பிரதமருடன் இலணந்து ஆப்கானிஸ்தான்,மாைத்தீவு இைங்லக ின் அதிபர்கள்; 

பங்களாயதஷ்,யநபாள் மற்றும் பூட்டான் பிரதமர்கள் பாகிஸ்தான் சுகாதார அலமச்சர் 

மற்றும் சார்க் தச ைாளர்.  

 

3. தலைவர்கள் இந்த முன்மு ற்சில  பாராட்டினர். இந்த தபாதுவான சவாலை 

எதிர்தகாள்வதில் பிராந்தி  ஒத்துலைப்பின் முக்கி த்துவத்லத உணர்ந்தனர். பிரதமர் 

யமாடி அடிக்யகாடிட்டு காட்டி படி , சிக்கைான எல்லை தாண்டி  சவால்கலள 

எதிர்தகாள்ள பிராந்தி  ஒருங்கிலணப்புக்கு சார்க் பகுதி உைகிற்கு ஒரு முன்மாதிாி ாக 

அலம க் கூடும். இந்த சூைலில் Covid-19 க்காக ஒரு சார்க் அவசர காை மறுதமாைி நிதில  

நிறுவுமாறு அவர் பாிந்துலரத்தார், இந்தி ாவில் இருந்து ஆரம்பத்தில் 10 மில்லி ன் 

அதமாிக்க டாைர் பங்களிப்புடன், இந்த தபருந்ததாற்று யநா ின் தாக்கத்லத யமலும் 

மதிப்பிடுவதற்கு சார்க் பிராந்தி த்தின்  மருத்துவ வல்லுனர்களுக்கும் மற்றும் 

தபாருளாதார அதிகாாிகளுக்கும் இலட ிைான பின்ததாடர்தல் விவாதங்கலளயும் 

இந்தி ா முன்தமாைிந்தது. எந்ததவாரு சார்க் கூட்டாளர் நாட்டிற்கும் மருத்துவ மற்றும் 

நிபுணர்களின் சிறப்பாக அலமக்கப்பட்ட மறுதமாைி குழுக்கள் மற்றும் யசாதலன 

உபகரணங்கலள இந்தி ா ப ன்படுத்த முன்வந்தது. ஆன்லைன் ப ிற்சித் ததாகுதிகள், 

சார்க் யபரைிவு யமைாண்லம லம த்தில் Covid-19 உடன்  லக ாள்வதற்கான சிறந்த 

நலடமுலறகளின் களஞ்சி த்லத நிறுவுதல் மற்றும் ஒவ்தவாரு சார்க் தமாைிகளிலும் 

தகவல்கலளக் தகாண்ட வலைத்தளம் உள்ளிட்ட திறன் யமம்பாட்டிற்கும் ஆதரவு 

வைங்கப்பட்டது.யநாய் கண்காணிப்புக்கான ஒருங்கிலணந்த சுகாதார தகவலுக்கான 

தனது தமன்தபாருலள பகிர்ந்துதகாள்ள இந்தி ா முன்வந்தது  

 



4. முன்யனாக்கி பார்க்கும்யபாது, யநா றிதலுக்கான ய ாசலனகலளயும் 

ததாற்றுயநாய்களுக்கான சிசிச்லச தலையீட்லடயும் பகிர்ந்துதகாள்ள சார்க் மாநிைங்களின் 

ஒரு தளத்திற்கு இந்தி  மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் (ஐசிஎம்ஆர்) ஆதரவு அளித்தது. 

5.சார்க் நாடுகளின் மாநிைத் தலைவர்கள் மற்றும் அரசாங்கத்தின் தலைவர்கள் இந்த 

ய ாசலனகலள வரயவற்று, Covid-19 ததாற்றுயநாய்க்கு எதிராக ததாடர்ந்து தநருக்கமாக 

இலணந்து தச ல்படுவதன் மதிப்லப மீண்டும் வலியுறுத்தினர்.   

 

 

 

New Delhi 

March 16, 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. 

 

 


