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பாகிஸ்தான் நடத்திய Covid-19 குறித்த சார்க் சுகாதார அமைச்சர்களின் 

வீடியயா ைாநாட்டில் இந்திய பங்யகற்பு. 

ஏப்ரல் 23,2020 

 

Covid-19 குறித்த சார்க் சுகாதார அமைச்சர்களின் வீடியயா ைாநாடு பாகிஸ்தானில் 23 ஏப்ரல் 2020  

அன்று நமடபபற்றது, புதுபடல்லியின்  அகில இந்திய ைருத்துவ அறிவியல்  நிறுவனம் ைற்றும் 

இந்திய ைருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலின் நிபுணர்களின் உதவியுடன் இந்தியாமவ சுகாதாரச் 

யசமவகளின் பணிப்பாளர் நாயகம் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினார். பபரும்பாலான சார்க் நாடுகள் 

உத்தியயாகப்பூர்வ ைட்டத்தில் பிரதிநிதித்துவம் பசய்யப்பட்டன.   

 

இந்த நிகழ்வு, ைார்ச் 26,2020 அன்று மூத்த சுகாதார நிபுணர்களின் வீடியயா ைாநாட்மட 

நடத்துவதற்கான இந்தியாவின் முந்மதய முயற்சிமயத் பதாடர்ந்து, இது யகாவிட்-19 க்கு எதிராக 

அதிக பிராந்திய ஒத்துமைப்மப யைம்படுத்துவதற்கான ஒரு உற்பத்தி ைற்றும் விமளவு சார்ந்த 

பயிற்சியாக நிரூபிக்கப்பட்டது. 

இந்தியாவின் பங்கில், ைார்ச் 26 வீடியயா ைாநாட்டில் பசய்யப்பட்ட விளக்கத்மத உருவாக்கி, 

தற்யபாமதய யகாவிட்- 19 நிமலமைக்கு இந்தியாவின் விாிவான பதில் குறித்து விாிவான கணக்கு 

வைங்கப்பட்டது, இதில் அத்தியாவசிய பபாருள்கள் ைற்றும் ைருந்துகள் பற்றிய ஆராய்ச்சியில் 

திறன்கமள யைம்படுத்துகிறது. ைற்றும் தடுப்பூசிகள். கூட்டத்தில், இந்தியா பவற்றிகரைான 

பயன்பாடு ைற்றும் புதிய ைற்றும் புதுமையான பதாைில்நுட்ப அடிப்பமடயிலான தீர்வுகளின் 

பைாமபல் பயன்பாடு “ ஆயராக்கியா யசது” யபான்ற சமூக யைம்பாடு ைற்றும் தமலயீட்மட 

அதிகாிக்க எடுத்துக்காட்டுகிறது.  

ைார்ச் 15,2020 அன்று பிரதை ைந்திாி யைாடியின் சார்க் தமலவர்களுடனான வீடியயா ைாநாட்டின் 

மூலம் பிராந்தியத்தில் ஒத்துமைப்பு ைற்றும் ஒற்றுமையின் உணர்வு தீவிரைமடந்துள்ளது, 

யகாவிட்- 19 க்கு எதிரான யபாராட்டத்தில் பதாடர்ச்சியான முன்யனற்ற நடவடிக்மககளுக்கு 

வைிவகுத்தது. பிராந்தியத்தில் உள்ள ைக்கள். சார்க் யகாவிட்- 19 அவசர நிதிமய அமைத்தல் 

ைற்றும் பயன்படுத்துதல், சார்க் யபாிடர் யைலாண்மை மையம் ( எஸ்.டி.எம்.சி – ஐ.யூ) காந்திநகர் 

உருவாக்கிய ஒரு பிரத்தியயக வமலத்தளத்மத உருவாக்குதல் ைற்றும் சுகாதார ைற்றும் வர்த்தக 

அதிகாாிகளின் நிகழ்யநர் பதாடர்புக்காக தனித்தனியாக பநட்பவார்கிங்மக ஊக்குவித்தல் 

ஆகியமவ அடங்கும் புலப்படும் நமடமுமறப் படிகள். 



அமனத்து சார்க் நாடுகளின் பயன்பாட்டிற்காக இந்தியா ஒரு ைின்னணு தளத்மத 

உருவாக்கியுள்ளது,அதாவது ‘ சார்க் யகாவிட்19 தகவல் பாிைாற்ற தளம் ( யகாயிபனக்ஸ்)’. அடுத்த 

முக்கிய கட்டைாக, பிராந்தியத்தில் நியைிக்கப்பட்ட சுகாதார நிபுணர்களிமடயய Covid-19 குறித்த 

சிறப்பு தகவல்கள் ைற்றும் கருவிகள் பாிைாறிக்பகாள்ள இந்த தளம் பதாடங்கப்படும். COINEX 

பல்யவறு ஆன்மலன் பயிற்சி வளங்கள் ைற்றும் ைின் கற்றல் பதாகுதிகமளயும் வைங்குவயதாடு  

ைற்றும் எளிதாக்கும்.  

பபாிய பிராந்திய நன்மைக்காக யகாவிட்-19 க்கு எதிரான கூட்டு யபாராட்டத்தில் அதிக அறிவு, 

நிபுணத்துவம் ைற்றும் சிறந்த நமடமுமறகமளப் பகிர்ந்து பகாள்வதற்கான வலுவான 

உறுதிபாட்மட இந்தியா ைீண்டும் உறுதிப்படுத்தும் ஒரு சந்தர்ப்பைாக இந்த பைய்நிகர் சந்திப்பு 

இருந்தது.   

 

 

 

நியூ படல்லி  

ஏப்ரல்  23, 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. 

 
 


