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ಸಾರ್ಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಂತ್ರಿಗಳ (ವರ್ಚ್ಯಲ್ ಮೋಡ್) ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಭೆ 

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 24, 2020 

 

1. ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್ 24, 2020 ರಂದು ನಡೆದ ಸಾರ್ಕ್ ಕೌನಿ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಮಂತಿ್ರಗಳ ವಾರ್ಷ್ಕ 

ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಯ ದ ವಿದೇಶೆಂಗ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳ ಸಚಿವ್ 

ಡಾ.ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಭಾಗವ್ಹಿಸಿದದ ರು. ನೇಪಾಳ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ಈ ಸಭೆ 

ವ್ರ್ಚ್ಯಲ್ ಮೋಡ್ ನಡೆಯಿತು ಮತುು  ಎಲಿ್ಲ  ಸಾರ್ಕ್ ಸದಸಯ  

ರಾಷ್ಟಟ ರಗಳಲಿ್ಲ .ಭಾಗವ್ಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು  ಕಂಡಿತು. 

 

2. 1997 ರಿೆಂದ ನಡೆದ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಭೆಗಳು, ಸಾರ್ಕ್ ವಿಷ್ಟಯಗಳ ಕುರಿತು 

ಅಭಿಪಿಾಯಗಳನ್ನು  ವಿನ್ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ಯುಎನ್ಜಿಎ ಅಧಿವೇಶನಗಳಲಿ್ಲ  ವಿದೇಶೆಂಗ 

ಮಂತಿ್ರಗಳ ಉಪಸಿಿತ್ರಯಿೆಂದ ಒದಗಿಸಲ್ಲದ ಅವ್ಕಾಶವ್ನ್ನು  ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಳ . 

 

3. 26 ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್ 2019 ರಂದು ನ್ಯಯ ಯಾರ್ಕ್ನಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ಸಾರ್ಕ್ ಕೌನಿ್ಸಲ್ ಆಫ್ 

ಮಂತಿ್ರಗಳ ಕೊನೆಯ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಪಿಾದೇಶಿಕ ಸಹಕಾರದ ಸಿಿ ತ್ರಗತ್ರ ಕುರಿತು 

ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಪಿಧಾನ ಕಾಯ್ದಶಿ್ ವ್ರದಿ ಪಡೆದರು. 

 

4. COVID-19 ಸಾೆಂಕಿಾಮಿಕ ರೋಗವ್ನ್ನು  ಎದುರಿಸಲು ಪಿಾದೇಶಿಕ ಪಿಯತು ಗಳನ್ನು  ಸಭೆ 

ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿತು. ನ್ಸದಿ್ಷ್ಟಟ ವಾಗಿ, ಭಾಗವ್ಹಿಸುವ್ವ್ರು ಭಾರತದಾದಯ ೆಂತ ಸಾೆಂಕಿಾಮಿಕ 

ರೋಗವ್ನ್ನು  ಎದುರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ ಕಿಮಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಲು 15 ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರಂದು 

ಸಾರ್ಕ್ ನಾಯಕರ ವಿೋಡಿಯೊ ಸಮ್ಮ ೋಳನವ್ನ್ನು  ಕರೆಯುವ್ಲಿ್ಲ  ಗೌರವಾನಿ್ಸ ತ ಪಿಧಾನ 

ಮಂತಿ್ರಯ ನಾಯಕತಿ ವ್ನ್ನು  ಪಿಶಂಸಿಸಿದರು. ಇದು ಸಾರ್ಕ್ COVID-19 ತುತು್ ನ್ಸಧಿಯ 

ರಚನೆಯನ್ನು  ಒಳಗೆಂಡಿತುು , ಇದಕೆೆ  ಎಲಿ್ಲ  ದೇಶಗಳು ಸಿಯಂಪಿ್ೋರಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು  

ಪಿತ್ರಜೆ್ಞ  ಮಾಡಿವೆ. 

 

5. ಡಾ. ಜೈಶಂಕರ್ ತಮಮ  ಹೇಳ್ಳಕೆಯಲಿ್ಲ , ದಕಿ್ಷಣ ಏಷ್ಯಯ ದ ಸಂಪಕ್ಷ್ತ, ಸಮಗಿ , ಸುರಕಿ್ಷತ 

ಮತುು  ಸಮೃದಿಿಯನ್ನು  ನ್ಸಮಿ್ಸುವ್ಲಿ್ಲ  ಸಾರ್ಕ್ನ ಭಾರತದ ದೃಢವಾದ ಬದಿ ತೆಯನ್ನು  

ಪುನರುಚಚ ರಿಸಿದರು. ಆರೋಗಯ  ವೃತ್ರು ಪರರ ಮತುು  ವಾಯ ಪಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಗಳನ್ನು  

ಒಳಗೆಂಡಂತೆ, 'COVID-19 ಮಾಹಿತ್ರ ವಿನ್ಸಮಯ ವೇದಿಕೆ (COINEX), ವಿದೇಶಿ ಕರೆನಿ್ಸ  ಸಿಾ ಪ್ 

ಬೆಂಬಲ ಮತುು  ಸಕಿ್ಷಯಗಳ್ಳಸುವಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ಕ್ ನಾಯಕರ ವಿೋಡಿಯೊ ಸಮ್ಮ ೋಳನದ 

ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಭಾರತ ಕೈಗೆಂಡ ಕಿಮಗಳ ಬಗೆೆ  ಅವ್ರು ಎತ್ರು  ತೋರಿಸಿದರು. ಸಾರ್ಕ್ 

ಫುಡ್ ಬ್ಯ ೆಂರ್ಕ ಕಾಯ್ವಿಧಾನ. ಸಾರ್ಕ್ COVID-19 ತುತು್ ನ್ಸಧಿಗೆ ಭಾರತದ 



ಕೊಡುಗೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ , ಅಗತಯ  ಔಷ್ಟಧಿಗಳ ಪೂರೈಕೆ, ವೈದಯ ಕ್ಷೋಯ ಉಪಭೋಗಯ , ಸಿಒವಿಐಡಿ 

ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತುು  ಪರಿೋಕಿಾ  ಕ್ಷಟ್ಗಳು ಮತುು  ಇತರ ಉಪಕರಣಗಳು 2.3 ಮಿಲ್ಲಯನ್ 

ಅಮ್ರಿಕಾ ಡಾಲಗ್ಳನ್ನು  ಸಾರ್ಕ್ ಪಿದೇಶದ ದೇಶಗಳ್ಳಗೆ ಲಭ್ಯ ವಾಗುವಂತೆ ಡಾ.ಜೈಶಂಕರ್ 

ಮಾಹಿತ್ರ ನ್ಸೋಡಿದರು. COVID-19 ಸಾೆಂಕಿಾಮಿಕ ರೋಗವ್ನ್ನು  ಎದುರಿಸಲು ಸಾರ್ಕ್ ಪಿದೇಶದ 

ದೇಶಗಳ್ಳಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ್ ಭಾರತದ ನ್ಸರಂತರ ಬದಿ ತೆಯನ್ನು  ಅವ್ರು 

ಪುನರುಚಚ ರಿಸಿದರು. 

 

6. ಭ್ಯೊೋತ್ಪಾ ದನೆ ಮತುು  ಸಂಘಷ್ಟ್ದ ವಾತ್ಪವ್ರಣವ್ನ್ನು  ಪೋರ್ಷಸುವ್, ಬೆಂಬಲ್ಲಸುವ್ ಮತುು  

ಪಿೋತಿ್ಪ ಹಿಸುವ್ ಶಕ್ಷು ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಭ್ಯೊೋತ್ಪಾ ದನೆಯ ಉಪದಿವ್ವ್ನ್ನು  ಸೋಲ್ಲಸಲು 

ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಡಾ. ಜೈಶಂಕರ್ ರವ್ರು ಸಾರ್ಕ್ ಸದಸಯ  ರಾಷ್ಟಟ ರಗಳ್ಳಗೆ ಕರೆ 

ನ್ಸೋಡಿದರು, ಇದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಹಯೊೋಗ ಮತುು  ದಕಿ್ಷಣ ಏಷ್ಯಯ ದಾದಯ ೆಂತ ಸಮೃದಿಿ  

ಸಂಪೂಣ್ ಸಾಮರ್ಥಯ ್ವ್ನ್ನು  ಅರಿತುಕೊಳಳ ಲು ಸಾರ್ಕ್ ಉದ್ದ ೋಶವ್ನ್ನು  ತಡೆಯುತು ದ್ 

. 

 

ನವ ದೆಹಲಿ 

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 24, 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. 


