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 کانفرنس ویڈیو کی رہنماؤں کے ممالک سارک

 0202 مارچ،16 

 ایچ ڈبلیو) صحت ادارہ عالمی اب ، جس کے حوالے سےنظر پیش کے پھیالؤ مسلسل کے 11 کوویڈ۔ 1

 رہنماؤں کے( سارک) تنظیم کی تعاون عالقائی ایشیائی جنوبی ،ہے کیا اعالن کا بیماری وبائینے ( او

 ذریعے کے کانفرنسنگ ویڈیو کو 0202 مارچ، 11 اتوار، پر دعوت کی مودی نریندر اعظم وزیر نے

 شریک ہوئے۔ اجالس میں

 ،شیئر کرنےتجزیہ  کا صورتحال موجودہ متعلق سے مرض وبائی اس کو رہنماؤں نے اجالس۔ 2

، اور عوام کرنے کم کو پھیالؤ کے بیماری اس ہر ملک کے لئے اور ،کرنے غور پر طریقوں بہترین

 کرنے والےفراہم  تعاون لئے کے کی تخفیف اثرات معاشی ممکنہ اور کے مابین گھبراہٹ دور کرنے،

 وزیر ہندوستانی میں کانفرنس ویڈیو اس۔ کا موقع فراہم کیا کرنے نشاندہی کی طریقوں اور اقدامات

 کے بھوٹان اور نیپال دیش، بنگلہ، اور صدور کے لنکا سری اور مالدیپ افغانستان، ساتھ کے اعظم

شامل  جنرل سکریٹری کے سارک اور صحت برائے مملکت وزیر اور پاکستان کے اعظم، وزرائے

 ہوئے۔

کو دھیان میں رکھتے  اہمیت کی تعاون عالقائی میں کرنے مقابلہ کا چیلنج مشترکہ اس نے رہنماؤں ۔ 3

 خطہ سارک کو اجاگر کیا کہ اس بات نے مودی اعظم وزیر کہ جیسا۔ کی تعریف کی اقدام اس ہوئے

 ایک لئے کے دنیا کرنے میں تعاون فراہم عالقائی لئے کے نمٹنے سے چیلنجوں پیچیدہ کے پار سرحد

 شراکت کی ڈالر امریکی ملین 12 ابتدائی کی بھارت میں تناظر اس نے انہوں۔ ہے کرسکتا قائم مثال

 اس نے ہندوستان۔ کے قیام کی تجویز پیش کی فنڈ رسپانس ہنگامی سارک لئے کے 11کووڈ  کے ساتھ

 ساتھ کے افراد ور پیشہ طبی کے خطے سارک لئے کے لینے جائزہ مزید کا اثرات کے ضمر وبائی

 نے ہندوستان۔ کی پیش تجویز بھی کی گفتگو ایک اور مابین کے عہدیداروں معاشی اور تجارتی ساتھ

 پر طور خصوصی اپنی کی افراد ور پیشہ دیگر اور میڈیکل میں ملک دار شراکت سارک بھی کسی

 الئن آن۔ کی کش پیش کی کرنے پیش بھی کو آالت کے جانچ اور ٹیموں رسپانس ریپڈ گئی دی تشکیل

 بہترین کے نمٹنے سے 11کووڈ  میں سنٹر مینجمنٹ ڈیزاسٹر سارک ذریعے، کے ماڈیولز ٹریننگ

فراہم  معلومات میں زبان ایک ہر سے میں زبانوں ممالک کے سارک اور قیام، کا ذخیرے کے طریقوں

 ہندوستان۔ گئی کی کش پیش کی معاونت لئے کے بڑھانے کو صالحیت سمیت، سائٹ ویب والی کرنے

 کی کرنے شیئر کو ویئر سافٹ اپنے کے انفارمیشن ہیلتھ انٹیگریٹڈ لئے کے سرویالنس کی مرض نے

 ۔کی کش پیشبھی 



 انڈین لئے کےکی قیام  فارم پلیٹ ایک لئے کے ریاستوں سارک نے ہندوستان ہوئے، دیکھتے آگے۔ 4

 عالج کے مہاماری اور تشخیصی بھی ذریعہ کے( آر ایم سی آئی) ریسرچ میڈیکل برائے کونسل

 ۔کی کش پیش کی تعاون لئے کے شیئر کرنے نظریات لئے کے مداخلت کی معالجے

 11کووڈ COV اور کیا خیرمقدم کا خیاالت ان نے حکومت اور مملکت سربراہان کے ممالک سارک۔ 1

 ۔دیا زور پر اہمیت کی رہنے کرتے کام کر مل خالف کے ضمر وبائی

 

 دہلی نئی
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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. 


