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ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ ೇವಿಡ್-19 ಅನ್ನು ಎದನರಿಸಲನ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರರ ಸಾರ್ಕ್ ನಾಯಕರ ಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ್ ನ್ಡೆಸನತ್ಾಾರ 

ಮಾರ್ಚ್ 15, 2020 

 

ಸಾರ್ಕ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕ ೇವಿಡ್-19 ತನತನ್ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಾಾಪಿಸಲನ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರರ ಪ್ರಸಾಾಪಿಸಿದ್ಾಾರ 

 

ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರರ ಶ್ರೇ ನ್ರೇಂದರ ಮೇದಿ ರವರನ ಸಾರ್ಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮನಖಂಡರ ಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೇ ಕಾನ್ಫರನ್ಸ  ಮ ಲಕ ಸಂವಹನ್ 

ನ್ಡೆಸಿದರನ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ ೇವಿಡ್-19 ರನ್ನು ಎದನರಿಸಲನ ಒಂದನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯ್ತಂತರವನ್ನು ರ ಪಿಸಲಾಗಿದ. 

 

ಹಂಚಿಕ ಂಡಇತ್ರಹಾಸ - ಸಾಮ ಹಿಕ ಭವಿಷ್ಟ್ಯ 

ಇಂತಹ ಕಿರನ ಸ ಚನೆ ನಿೇಡಿ ಸಮ್ಮೇಳನ್ಕೆ ಸೇಪ್್ಡೆಗೆ ಂಡ ನಾಯಕರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರರ ಧನ್ಯವಾದ ಅಪಿ್ಸಿದರನ. ಪ್ಾರಚಿೇನ್ 

ಜನ್ರ ಮ್ೇಲೆ ಜನ್ರ ಸಂಬಂಧಗಳನ ಮತನಾ ಸಾರ್ಕ್ ದೇಶಗಳ ಸಮಾಜಗಳ ಪ್ರಸಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒತ್ರಾಹೇಳಿದ ಅವರನ, ಒಟ್ಾಾಗಿ 

ಸವಾಲನ್ನು ಎದನರಿಸಲನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ ತಯಾರಿ ನ್ಡೆಸನವುದನ ಕಡ್ಾಾಯವಾಗಿದ ಎಂದನ ಹೇಳಿದರನ. 

 

ಮನಂದ ಹ ೇಗನವ ದ್ಾರಿ 

ಸಹಯೇಗದ ಉತ್ಾ್ಹದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರರ ಮೇದಿ ಅವರನ ಎಲಾಿ ದೇಶಗಳ ಸವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಕ ಡನಗೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮ್ೇಲೆ 

ಕ ೇವಿಡ್-19 ತನತನ್ ನಿಧಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲನ ಪ್ರಸಾಾಪಿಸಿದರನ, ಭಾರತವು ನಿಧಿಗಾಗಿ ಅಮ್ೇರಿಕಾ $10 ಮಿಲ್ಲಯನ್ಸ ಆರಂಭಿಕ 

ಪ್ರಸಾಾಪ್ವನ್ನು ನಿೇಡಿತನ. ತಕ್ಷಣದ ಕರಮಗಳ ವೆಚಚವನ್ನು ಪ್ೂರೈಸಲನ ಯಾವುದೇ ಪ್ಾಲನದ್ಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಈ ನಿಧಿಯನ್ನು 

ಬಳಸಬಹನದನ. ಅಗತಯವಿದಾಲ್ಲಿ, ದೇಶಗಳ ವಿಲೆೇವಾರಿಗೆ ಇಡಲನ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಾ ಕಿಟ್ಗಳನ ಮತನಾ ಇತರ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಂದಿಗೆ ಭಾರತವು 

ವೆೈದಯರ ಮತನಾ ತಜ್ಞರ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪ್ರತ್ರಕಿರಯೆ ತಂಡವನ್ನು ಒಟ್ನಾಗ ಡಿಸನತ್ರಾದ ಎಂದನ ಅವರನ ಮಾಹಿತ್ರ ನಿೇಡಿದರನ. 

 

ನೆರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ತನತನ್ ಪ್ರತ್ರಕಿರಯೆ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸಲೆೈನ್ಸ ತರಬೇತ್ರ ಕಾಯಪ್ು್ಲ್ಗಳನ್ನು ವಯವಸಾ ಮಾಡಲನ ಮತನಾ ಸಂಭವನಿೇಯ 

ವೆೈರಸ್ ವಾಹಕಗಳನ್ನು ಮತನಾ ಅವರನ ಸಂಪ್ಕಿ್ಸಿದ ಜನ್ರನ್ನು ಪ್ತ್ತಾಹಚಚಲನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲನ ಭಾರತದ ಇಂಟಿಗೆರೇಟೆಡ್ 

ಡಿಸಿೇಸ್ ಕಣ್ಾಾವಲನ ಪ್ೂೇಟ್್ಲ್ನ್ ಹಿಂದ ಸಾಫ್ಟಾವೆೇರ್ ಹಂಚಿಕ ಳಳಲನ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರರ ಪ್ರಸಾಾಪಿಸಿದರನ. ಸಾರ್ಕ್ ವಿಪ್ತನಾ 

ನಿವ್ಹಣ್ಾ ಕೇಂದರದಂತಹ ಅಸಿಾತವದಲ್ಲಿರನವ ಕಾಯ್ವಿಧಾನ್ಗಳನ್ನು ಉತಾಮ ಅಭಾಯಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗರಹಿಸಲನ ಬಳಸಬಹನದನ 

ಎಂದನ ಅವರನ ಸಲಹ ನಿೇಡಿದರನ. 

 

ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಾಯ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಂಕಾರಮಿಕ ರ ೇಗಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರರಸನವ ಸಂಶ ೇಧನೆಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಶ ೇಧನಾ 

ವೆೇದಿಕಯನ್ನು ರಚಿಸಲನ ಅವರನ ಸಲಹ ನಿೇಡಿದರನ. ಕ ೇವಿಡ್-19 ರ ದಿೇಘ್ಕಾಲ್ಲೇನ್ ಆರ್ಥ್ಕ ಪ್ರಿಣ್ಾಮಗಳ ಬಗೆಾ ತಜ್ಞರಿಂದ 

ಮತಾಷ್ಟ್ನಾ ಬನದಿಾಮತ್ತಾ ಮಾಡಲನ ಮತನಾ ಆಂತರಿಕ ವಾಯಪ್ಾರ ಮತನಾ ಸಾಳಿೇಯ ಮೌಲಯ ಸರಪ್ಳಿಗಳನ್ನು ಅದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ 

ಹೇಗೆ ವಿಂಗಡಿಸಬಹನದನ ಎಂದನ ಅವರನ ಸಲಹ ನಿೇಡಿದರನ. 

 

ಉದಾೇಶ್ತ ಉಪ್ಕರಮಗಳಿಗಾಗಿ ನಾಯಕರನ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರರಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಪಿ್ಸಿದರನ. ಒಟ್ಾಾಗಿ ಯನದಧ ಮಾಡನವ 



ಸಂಕಲಪವನ್ನು ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರರ ಪ್ುನ್ರನಚಚರಿಸಿದನಾ, ಸಾರ್ಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನೆರಹ ರಯ ಸಹಯೇಗವು ಜಗತ್ರಾಗೆ 

ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕನ ಎಂದನ ಹೇಳಿದರನ. 

 

ಅನ್ನಭವ ಹಂಚಿಕ 

ಭಾರತಕೆ ಮಾಗ್ದಶ್್ ಮಂತರವನ್ನು "ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಿ, ಆದರ ಭಯಪ್ಡಬೇಡಿ" ಎಂದನ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರರ ಹೇಳಿದರನ. ಶರೇಣೇಕೃತ 

ಪ್ರತ್ರಕಿರಯೆ ಕಾಯ್ವಿಧಾನ್, ದೇಶಕೆ ಪ್ರವೆೇಶ್ಸನವವರನ್ನು ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸನವುದನ, ಟಿವಿ, ಮನದರಣ ಮತನಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧಯಮಗಳಲ್ಲಿ 

ಸಾವ್ಜನಿಕ ಜಾಗೃತ್ರ ಅಭಿಯಾನ್ ಸೇರಿದಂತ್ತ ಕರಮಕೈಗೆ ಂಡ ಕರಮಗಳನ್ನು ಅವರನ ತ್ತಗೆದನಕ ಂಡರನ. ದನಬ್ಲ ಗನಂಪ್ುಗಳನ್ನು 

ತಲನಪ್ಲನ ವಿಶೇಷ್ಟ್ ಪ್ರಯತುಗಳನ, ರ ೇಗನಿಣ್ಯದ ಸೌಲಭಯಗಳನ್ನು ಹಚಿಚಸನವುದನ ಮತನಾ ಸಾಂಕಾರಮಿಕ ರ ೇಗವನ್ನು 

ನಿವ್ಹಿಸನವ ಪ್ರತ್ರಯಂದನ ಹಂತಕ ೆ ಪ್ೂರೇಟೆ ೇಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದಿಧಪ್ಡಿಸನವುದನ. 

 

ಭಾರತವು ಸನಮಾರನ 1400 ಭಾರತ್ರೇಯರನ್ನು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಂದ ಯಶಸಿವಯಾಗಿ ಸಾಳಾಂತರಿಸಿದ ಅಲಿದ ‘ನೆರಹ ರಯ 

ಮದಲ ನಿೇತ್ರಗೆ’ ಅನ್ನಗನಣವಾಗಿ ನೆರಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕಲವು ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸಾಳಾಂತರಿಸಿದ ಎಂದನ ಅವರನ ಹೇಳಿದರನ. 

 

ಅಧಯಕ್ಷ ಅಶರಫ್ಟ ಘನಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಫ್ಾಾನಿಸಾಾನ್ದ ಬಹನದ ಡಾ ದನಬ್ಲತ್ತ ಇರಾನ್ಸನೆ ಂದಿಗಿನ್ ಮನಕಾ ಗಡಿಯಾಗಿದ. 

ಮಾಡೆಲ್ಲಂಗ್ ಪ್ರಸರಣ ಮಾದರಿಗಳನ, ಟೆಲ್ಲಮ್ಡಿಸಿನ್ಸಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚೌಕಟ್ಾನ್ನು ರಚಿಸನವುದನ ಮತನಾ ನೆರಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ 

ಹಚಿಚನ್ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅವರನ ಪ್ರಸಾಾಪಿಸಿದರನ. 

 

ಕ ೇವಿಡ್-19 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲನ ಮತನಾ ಒಂಬತನಾ ಮಾಲ್ಲಾೇವಿಯರನ್ನು ವುಹಾನ್ಸನಿಂದ ಸಾಳಾಂತರಿಸಿದ ಭಾರತಕೆ 

ವೆೈದಯಕಿೇಯ ನೆರವು ನಿೇಡಿದಾಕಾೆಗಿ ಅಧಯಕ್ಷ ಇಬ್ಾರಹಿಂ ಮಹಮಮದ್ ಸ ಲ್ಲಹ್ ಭಾರತ ಸಕಾ್ರಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಪಿ್ಸಿದರನ. 

ಕ ೇವಿಡ್-19 ದೇಶದ ಪ್ರವಾಸ ೇದಯಮದ ಮ್ೇಲೆ ಮತನಾ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥ್ಕತ್ತಯ ಮ್ೇಲೆ ನ್ಕಾರಾತಮಕ ಪ್ರಿಣ್ಾಮವನ್ನು ಅವರನ 

ಎತ್ರಾ ತ್ತ ೇರಿಸಿದರನ. ದೇಶಗಳ ಆರ ೇಗಯ ತನತನ್ ಏಜೆನಿ್ಗಳ ನ್ಡನವೆ ನಿಕಟ್ ಸಹಕಾರ, ಆರ್ಥ್ಕ ಪ್ರಿಹಾರ ಪ್ಾಯಕೇಜ್ ರ ಪಿಸನವುದನ 

ಮತನಾ ಈ ಪ್ರದೇಶಕೆ ದಿೇರ್ಾ್ವಧಿಯ ಚೇತರಿಕ ಯೇಜನೆಯನ್ನು ಅವರನ ಪ್ರಸಾಾಪಿಸಿದರನ. 

 

ಕಠಿಣ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥ್ಕ ಉಬಬರವಿಳಿತಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲನ ಸಾರ್ಕ್ ನಾಯಕರನ ಒಟ್ಾಾಗಿ ಕಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದನ ಅಧಯಕ್ಷ 

ಗೆ ೇಟ್ಬಯಾ ರಾಜಪ್ಕ್ ಶ್ಫ್ಾರಸನ ಮಾಡಿದರನ. ಕ ೇವಿಡ್-19 ರನ್ನು ಎದನರಿಸಲನ ಉತಾಮ ಅಭಾಯಸಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕ ಳಳಲನ 

ಮತನಾ ಪ್ಾರದೇಶ್ಕ ವಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲನ ಸಾರ್ಕ್ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಟ್ಾದ ಗನಂಪ್ನ್ನು ಸಾಾಪಿಸಲನ ಅವರನ ಶ್ಫ್ಾರಸನ 

ಮಾಡಿದರನ. 

 

ಕಾವರಂಟೆೈನ್ಸ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ರೇಯ ವಿದ್ಾಯರ್ಥ್ಗಳ ಂದಿಗೆ ವುಹಾನ್ಸನಿಂದ 23 ಬ್ಾಂಗಾಿದೇಶ್ ವಿದ್ಾಯರ್ಥ್ಗಳನ್ನು ವಾಪ್ಸ್ 

ಕರತಂದ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರರ ಮೇದಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರರ ಶೇಖ್ ಹಸಿೇನಾ ಧನ್ಯವಾದ ಅಪಿ್ಸಿದರನ. ಆರ ೇಗಯ ಸಚಿವರನ 

ಮತನಾ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಯ್ದಶ್್ಗಳ ನ್ಡನವಿನ್ ವಿಡಿಯೇ ಕಾನ್ಫರನ್ಸ  ಮ ಲಕ ತ್ಾಂತ್ರರಕ ಮಟ್ಾದಲ್ಲಿ ಸಂವಾದವನ್ನು 

ಮನಂದನವರಿಸಲನ ಅವರನ ಪ್ರಸಾಾಪಿಸಿದರನ. 

 

ಕ ೇವಿಡ್-19 ಅನ್ನು ಎದನರಿಸಲನ ನೆೇಪ್ಾಳ ಕೈಗೆ ಂಡ ಕರಮಗಳ ಬಗೆಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರರ ಕ.ಪಿ.ಶಮಾ್ ಒಲ್ಲ ಸಾರ್ಕ್ ಮನಖಂಡರಿಗೆ 

ತ್ರಳಿಸಿದರನ. ಎಲಾಿ ಸಾರ್ಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಾಮ ಹಿಕ ಬನದಿಧವಂತ್ರಕ ಮತನಾ ಪ್ರಯತುಗಳನ ಸಾಂಕಾರಮಿಕ ರ ೇಗವನ್ನು ಎದನರಿಸಲನ 

ದೃಢವಾದ ಮತನಾ ಪ್ರಿಣ್ಾಮಕಾರಿ ಕಾಯ್ತಂತರವನ್ನು ರ ಪಿಸಲನ ಸಹಾಯ ಮಾಡನತಾದ ಎಂದನ ಅವರನ ಹೇಳಿದರನ. 

 



ಸಾಂಕಾರಮಿಕ ರ ೇಗವು ಭೌಗೆ ೇಳಿಕ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಅನ್ನಸರಿಸನವುದಿಲಿ, ಆದಾರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ ಒಟ್ಾಾಗಿ ಕಲಸ ಮಾಡನವುದನ 

ಎಲಿಕಿೆಂತ ಮನಖಯವಾಗಿದ ಎಂದನ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರರ ಡ್ಾಕಾರ್ ಲೆ ೇಟೆೇ ತ್ತ್ರಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರನ. ಸಾಂಕಾರಮಿಕ ರ ೇಗವು ಸಣಣ 

ಮತನಾ ದನಬ್ಲ ಆರ್ಥ್ಕತ್ತಗಳ ಮ್ೇಲೆ ಅನ್ನಗನಣವಾಗಿ ಪ್ರಿಣ್ಾಮ ಬೇರನತಾದ ಎಂದನ ಅವರನ ಹೇಳಿದರನ, ಕ ೇವಿಡ್-19 ರ ಆರ್ಥ್ಕ 

ಪ್ರಭಾವದ ಬಗೆಾ ಮಾತನಾಡನತ್ಾಾರ. 

 

ನೆೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ ೇಗಯ ಮಾಹಿತ್ರ, ದತ್ಾಾಂಶ ವಿನಿಮಯ ಮತನಾ ಸಮನ್ವಯಕಾೆಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾಯ್ನಿರತ 

ಗನಂಪ್ನ್ನು ಸಾಾಪಿಸಲನ ಸಾರ್ಕ್ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ಕಡ್ಾಾಯಗೆ ಳಿಸಬೇಕನ ಎಂದನ ವೆೈದಯ ಜಾಫರ್ ಮಿಜಾ್ ಪ್ರಸಾಾಪಿಸಿದರನ. 

ರ ೇಗದ ಕಣ್ಾಾವಲನ ಡೆೇಟ್ಾವನ್ನು ನೆೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕ ಳಳಲನ ಸಾರ್ಕ್ ಆರ ೇಗಯ ಮಂತ್ರರಗಳ ಸಮಾವೆೇಶ ಮತನಾ 

ಪ್ಾರದೇಶ್ಕ ಕಾಯ್ವಿಧಾನ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಯನ್ನು ಅವರನ ಪ್ರಸಾಾಪಿಸಿದರನ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 


