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Covid-19 த ொற்றுந ொயை எ ிர்த்துப் ந ொரொடுவ ில் இந்ந ொ- சி ிக்
ொட்டின் ந ர்ந்த டுக்க ட்ட ொடுகளிநடநை ஒத்துயைப்பு
நே 14,2020
தவளியுறவு தசைலொளர் ஹர்ஷ் வர் ன் ஷ்ொிங்கலொ அதேொிக்க, ஆஸ் ிநரலிைொ, ஜப் ொன், தகொொிைொ
குடிைரசு, ியூஸ்சிலொந்து ேற்றும் விைட் ொம் ஆகிை ொடுகயளச் நசர்ந்
னது சகொக்களுடன் 20
ேொர்ச் 2020 மு ல் 15 நே 2020 வயர வொரந் ிர த ொயலந சி உயரைொடல்களில் ஈடு ட்டுள்ளொர்.
Covid-19 த ொற்றுந ொைொல் வைங்கப் ட்ட னித்துவேொன ேற்றும் சிக்கலொன சவொல்களுக்கு
ிலளிப் ற்கொக இந்ந ொ- சி ிக் ிரொந் ிைத் ில் உள்ள ொடுகள். வொரந் ிர த ொயலத ொடர்பு
உயரைொடலின் இந்
யடமுயறயை யு.எஸ் ேொ ில துயைச் தசைலொளர் ஸ்டீ ன் பீகன்
த ொடங்கியவத் ொர்.
கூட்டொளர்
ொடுகளுக்கியடநைைொன
இந்
கலந்துயரைொடல்கள்
ஒருவருக்தகொருவர்
ிரந சங்களிலிருந்து சிக்கி விக்கும் ொட்டினயர தவளிநைற்றுவ ற்கொன கவலறிந் ேற்றும்
ஒருங்கியைந்
ில்கயள வடிவயேக்க உ விைது; உைிர் கொக்கும் ேருந்துகள் ேற்றும் ொதுகொப்பு
சுகொ ொர உ கரைங்களின் முக்கிைேொன் வி ிநைொகங்கயளப் ரொேொித் ல்; கட்டுப் ொட்டுக்கு
அப் ொற் ட்ட சூழ் ியலகளில் சிக்கியுள்ள ஒருவருக்தகொருவர் ொட்டினருக்கொன விசொ ீட்டிப்பு
ேற்றும் வச ி; த ொற்றுந ொைொல் ொ ிக்கப் ட்ட ொடுகயள அயடைொளம் கொணு ல் ேற்றும் ஆ ரவு
ேற்றும் உடனடி சுற்றுபுறத் ில் ஒருங்கியைந்
ில் ேற்றும் உ வி; ேற்றும் ஈ.ஏ.எஸ் ேற்றும் G20
உள்ளிட்ட
ல ரப்பு அரங்குகளில் ஒருவருக்தகொருவர்
ைிைொற்றுவது. Covid-19
த ொற்றுந ொயைக் யகைொள்வ ற்கும் அ ன் ொக்கய த் ைிப் ற்கும் ல நைொசயனகயள
கூட்டொளர் ொடுகளொல் கிர்ந்துதகொள்ளப் ட்டுள்ளன, ந சிை முைற்சிகள் ற்றிை கவல்கள்
விர.
இந் உயரைொடல்கள் கூட்டொளர் ொடுகளிநடநை ிகழ்ந ரத் கவல் த ொடர்புக்கொன ந யவயை
தவளிப் டுத் ியுள்ளன , வளர்ந்து வரும் சவொல்கள் ேற்றும் ஒருவருக்தகொருவர் சிறந்
யடமுயறகளில் இருந்து கற்றுக்தகொள்வது அயனத்துநே, ொதுகொப் ொகவும் த் ிரேொகவும்
இல்லொவிட்டொல் ைொரும் ொதுகொப் ொகவும் த் ிரேொகொவும் இருக்கமுடிைொது என்ற ை ொர்த் த் ின்
அடிப் யடைில், உலகேைேொக்கலின் பு ிை வொர்ப்புருவின் அவசிைத்ய யும், சர்வந ச
ிறுவனங்கள் சேகொல ை ொர்த் ங்கயளப் ிர ி லிக்க நவண்டிை ன் அவசிைத்ய யும் அயவ
நகொடிட்டு கொட்டியுள்ளன.
ொதுகொப் ொன
ீடித்
த ொருளொ ொர ேீட்சி ேற்றும் ந சிை
த ொருளொ ொரங்களில் வளர்ச்சிக்கொன டுத் ர கொல ிட்டேிடலில் முன்நனொக்கி ஈடு டுவ ில்
ஆர்வம் இருந் து;
ரஸ் ர
ிரப்பு ியலகயள உருவொக்குவ ற்கொன முக்கிை வி ிநைொகச்
சங்கிலிகளில் ின்னயடவு ேற்றும் ைி ீக்கம்; ேற்றும் அயே ிைொன ேற்றும் வளேொன இந்ந ொசி ிக் ிரொந் ிைத் ிற்கும் ங்களிக்கும் ேற்றும் உலகிற்கு த ருேளவில் ைனளிக்கும் டுப்பூசிகள்
ேற்றும் சிகிச்யச முயறகயள வியரவொக அ ிவிருத் ி தசய்வ ற்கும்
ரப்புவ ற்கும்.
ியூ தடல்லி
நே 14, 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.

