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சார்க் தலைவர்களின் Covid-19 பற்றிய வீடியயா மாநாடு 

பின்ததாடர். 

மார்ச் 23,2020 

1. பிரதமாின் முன்முயற்சியின் யபாில், யகாவிட்-19 எதிர்ப்பது ததாடர்பான சார்க் 

தலைவர்களின் வீடியயா மாநாடு 15 மார்ச் 2020 அன்று நலடதபற்றது. யகாவிட் 

முன்யனாடியில்ைாத சவாலை ஒன்றாக எதிர்த்துப் யபாராடுவதற்கு சார்க் பிராந்தியத்தில் 

உள்ள நாடுகளின் பகிரப்பட்ட இந்த மாநாடு நிரூபித்தது. 

2. அலனத்து சார்க் நாடுகளிலும் Covid-19 வழக்குகளின் எண்ணிக்லக சீராக வளர்ந்து 

வருகிறது, இது சவாலை எதிர்தகாள்ளவும் அதன் தாக்கத்லத குலறக்கவும் அலனவரும் 

முழுலமயான ஒற்றுலமயுடன் தசயல்பட யவண்டியதன் அவசியத்லத யமலும் 

வலுப்படுத்துகிறது.  

3. பிரதமர் அறிவித்தபடி உடனடி தசைவுகலளச் சமாளிக்க இந்தியா 10 மில்லியன் அதமாிக்க 

டாைர் ஆரம்ப சலுலகயுடன் ஒரு Covid-19 அவசர நிதிலய உருவாக்கியுள்ளது. இந்த நிதி 

தசயல்படுத்தப்பட்டு, பிராந்தியத்தில் உள்ள தனி நாடுகளில் உள்ள அவசர மருத்துவ 

தபாருட்கள் மற்றும் உபகரணங்களின் யதலவகள் இந்த நிதியில் மூைம் பூர்த்தி 

தசய்யப்படுகின்றன. ஒத்துலழப்பின் யபாில் இைங்லகயும் (5 மில்லியன் அதமாிக்க டாைர்) 

வழங்கியுள்ளது என்பது ஊக்கமளிக்கிறது.பங்களாயதஷ்(1.5 

மில்லியன்),யநபாள்(அதமாிக்க டாைர் 1 மில்லியன்) ஆப்கானிஸ்தான்(அதமாிக்க டாைர் 1 

மில்லியன்),மாைத்தீவு ( 200,000 அதமாிக்க டாைர்) மற்றும் பூட்டான்(100,000 அதமாிக்க 

டாைர்) Covid-19 தமாத்த ததாலகலய 18.3 மில்லியன் அதமாிக்க டாைர்களாக எடுத்துக் 

தகாண்டது.பங்யகற்ப்பு நாடுகளில் ஒன்றாக தசயல்படுவதற்கான ஆழ்ந்த பகிர்வு 

உறுதிபாட்லட இது உண்லமயியையய பிரதிபலிக்கிறது.  

4. சார்க் யபரழிவு யமைாண்லம லமயம் (எஸ்.டி.எம்.சி- ஐ யூ), காந்தி நகர் சார்க் நாடுகளின் 

பகிரப்பட்ட  பயன்பாட்டிற்காக Covid-19 இல் ஒரு வலைதளத்லத (http://covid19-sdmc.org 

/ ) அலமத்துள்ளது. அலனத்து உறுப்பு நாடுகளின் தசயலில் பங்யகற்பதன் மூைம், 

பிராந்தியத்தில் Covid-19 ததாடர்பான வளர்ந்து வரும் நிலைலம மற்றும் உறுப்பு 

நாடுகளில் பின்பற்றப்படும் சிறந்த நலடமுலறகள் குறித்த நம்பகமான தகவல்கலளயும் 

புதுப்பித்தல்கலளயும் பரப்புவலத வலைத்தளம் யநாக்கமாக தகாண்டுள்ளது.  

5. Covid-19 இன் பரவலை எதிர்த்து யபாராடுவதற்கான அனுபவங்கலளப் பாிமாறிக்தகாள்ள 

2020 மார்ச் 26 அன்று சார்க் நாடுகளின் மூத்த சுகாதார நிபுணர்களின் வீடியயா மாநாடு 

நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது, இதில் நுலழவு புள்ளிகளில் திலரயிடல், ததாடர்பு 

தடமறிதல்,தனிலமப்படுத்தல் மற்றும் தனிலமப்படுத்தும் வசதிகள் யபான்றலவ. அவசர 

http://covid19-sdmc.org/


காை மறுதமாழி குழுக்களுக்கான ஆன்லைன் பயிற்சி காப்சுல்கள், ஒருங்கிலணந்த யநாய் 

கண்காணிப்பு யபார்ட்டலை அலமத்தல், ஒரு தபாதுவான ஆராய்ச்சி தளத்லத 

உருவாக்குதல் மற்றும் ததாற்றுயநாய்கலள கட்டுப்படுத்துவதற்கான ஆராய்ச்சியின் 

ஒருங்கிலணப்பு குறித்த நலடமுலற கூட்டு நடவடிக்லககலளயும் மாநாட்டில் விவாதிக்க 

முன்தமாழியப்பட்டது. ததற்காசிய பிராந்தியத்திற்குள்.  

6. இந்த சவாைான காைங்களில் வளங்கள், நிபுணத்துவம், சிறந்த நலடமுலறகள் மற்றும் 

திறன்கலளப் பகிர்வது சார்க் பிராந்தியத்தில் உள்ள நாடுகலள தநருக்கமாக தகாண்டு 

வருவதில் நீண்ட தூரம் தசல்லும் என்பது இந்தியாவின் நம்பிக்லக.      
 

நியூ தடல்லி  

மார்ச் 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. 
 


