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SAARC മന്ത്രിതല കൗൺസിലിന്റെ അനൗദ്യോഗിക സദേളനം 
(വിർച്വൽ രീതിയിൽ) 

റസപ്റ്റംബർ 24, 2020 

 

1. 2020 റസപ്റ്റംബർ 24 ന് നടത്തിലല SAARC മന്ത്രിതല കൗൺസിലിന്റെ വോർഷിക 

അനൗദ്യോഗിക സദേളനത്തിൽ   ഇരയൻ െിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ വിദ്ശകോരയമന്ത്രി ദ ോ എസ് 

ജയശങ്കർ പറങ്കടുത്തു. വിർച്വൽ രീതിയിൽ നടന്ന സദേളനത്തിൽ ദനപ്പോൾ അധ്യക്ഷ 

വഹിക്കുകയും എൽ അംഗ രോജയങ്ങൾ സന്നിഹിതരോകുകയും റച്യ്തു.  
 

2.1997 മുതൽ നടത്തി വരുന്ന അനൗദ്യോഗിക സദേളനം, UNGA റസഷനുകളിൽ 

പറങ്കടുക്കുന്ന വിദ്ശകോരയമന്ത്രിമോരുറട സോന്നിധ്യം SAARC ന്ത്പശ്നങ്ങൾ ച്ർച്ച 

റച്യ്യുന്നതിനലല അവസരമോക്കി മോറുന്നു. 
 

3. 2019 റസപ്റ്റംബർ 26 ന് നയൂ ദയോർക്കിൽ വച്ച് നടന്ന SAARC മന്ത്രിതല കൗൺസിലിന്റെ 

അവസോന അനൗദ്യോഗിക സദേളനം മുതൽ റസന്ത്കട്ടെി ജനെലിൽ നിന്നും ന്ത്പോദ്ശികമോയ 

സഹകരണത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്ന നിലയിൽ സദേളനത്തിന് െിദപോർട്ട് ലഭിച്ചിരുന്നു. 
 

4. സദേളനത്തി, ദകോവിഡ് 19 ന്ത്പകർച്ചവയോധ്ിറക്കതിരോയുള്ള ന്ത്പോദ്ശികമോയ 

പരിന്ത്ശമങ്ങറള അവദലോകനം റച്യ്തു.ന്ത്പോദ്ശികമോയിപകർച്ചവയോധ്ിറയ 

എതിരിടുന്നതിനുള്ള സഹകരണ നടപടികൾ സവീകരിക്കുന്നതിനോയി 2020 മോർച്ച് 15 ന് 

SAARC ദനതോക്കളുറട വീ ിദയോ ദകോൺഫെൻസ് നടത്തിയതിനു ഇരയൻ 

ന്ത്പധ്ോനമന്ത്രിയുറട ദനതൃതവറത്ത അംഗങ്ങൾ ന്ത്പദതയകമോയി ന്ത്പശംസിച്ചു.ഇതിൽ എലലോ 
രോജയങ്ങളും തങ്ങളുറട വയക്തിഗത സംഭോവനകൾ നൽകുന്നറതന്ന് വോഗ്്ോനം റച്യ്ത 

SAARC ദകോവിഡ് -19 അതയോഹിത ഫണ്ടിന്റെ രുപീകരണവും ഉൾറപ്പട്ടിരുന്നു. 
 

5. തന്റെ ന്ത്പസ്തോവനയിൽ, പരസ്പര ബന്ധിതവും, ഏദകോപിതവും,സുരക്ഷിതവും 
സമൃദ്ധവുമോയ ്ോഖിന ഏഷയൻ ന്ത്പവിശയ രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ SAARC ദനോടുള്ള 

ഇരയയുറട ശക്തമോയ ന്ത്പതിബദ്ധത അദേഹം ആവർത്തിച്ചു. 'ദകോവിഡ്-19 വിവരണ 

കകമോറ പ്ലോറ് ദഫോം (COINEX) നിർമിക്കുക', വിദ്ശനോണയ കകമോറ പിരുണ, SAARC 

ഫുഡ് ബോങ്ക് റമക്കോനിസത്തിന്റെ ന്ത്പവർത്തനം എന്നിവയ്ക്കോയി വിർച്വലോയി ആദരോഗയ 
ന്ത്പവർത്തകരുറടയും വയോവസോയിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുറടയും സദേളനങ്ങൾ 

സംഘടിപ്പിക്കുന്നതുൾപ്പറട  SAARC ദനതോക്കളുറട വീ ിദയോ ദകോൺഫെൻസിൽ നിന്നും 
ഇരയ സവീകരിച്ച നടപടികൾ അദേഹം ച്ൂണ്ടികോണിച്ചു.SAARC അതയോഹിത ഫണ്ടിദലക്ക് 
ഇരയയുറട സംഭോവനയോയ അതയോവശയ മരുന്നുകളുറട വിതരണം, ച്ികിസ വസ്തുക്കൾ, 

ദകോവിഡ് സുരക്ഷോ കൂടോറത പരിദശോധ്ന കിറുകൾ,മറു ഉപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങി റമോത്തം 
2.3 മിലയൺ യു എസ് ദ ോളെിനുള്ള സോമന്ത്ഗികൾ SAARC റല മറു രോജയങ്ങളിദലക്ക് 
ലഭയമോക്കുറമന്ന് ദ ോ :ജയശങ്കർ അെിയിച്ചു.ദകോവിഡ്-19 പകർച്ചവയോധ്ിറയ 



ന്ത്പതിദരോധ്ിക്കുന്നതിൽ SAARC ന്ത്പവിശയയിറല രോജയങ്ങൾ സഹോയിക്കുവോൻ ഇരയക്കുള്ള 

ന്ത്പതിബദ്ധതയും അദേഹം ആവർത്തിച്ചു. 
 

6. ഭീകരതയുറടയും സംഘട്ടനത്തിന്റെയും അരരീക്ഷറത്ത ദപോഷിപ്പിക്കുകയും 
പിരുണയ്ക്കുകയും ദന്ത്പോത്സോഹിപ്പിക്കുകയും റച്യ്യുന്ന ശക്തികൾ ഉൾറപ്പറടയുള്ള  

തീന്ത്വവോ്ത്തിന്റെ വിപത്തിറന ദതോല്പിക്കുന്നതിനു കൂട്ടോയി ന്ത്പവർത്തിക്കോൻ 

ദ ോ.ജയശങ്കർ SAARC അംഗരോജയങ്ങദളോട് ആഹവോനം റച്യ്തു,ഇത് ്ക്ഷിദണഷയയിൽ 

ഉടനീളം സഹകരണവും സമൃദ്ധിയും  റകോണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള പരമോവധ്ി സോധ്യതറയന്ന 

SAARC ലക്ഷയത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണറത്ത ശക്തിറപ്പടുത്തുറമന്ന് അദേഹം 
അഭിന്ത്പോയറപ്പട്ടു       
 
നയൂ   ൽഹി  
24 റസപ്റ്റംബർ, 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. 


