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இந்த பகுதியில் Covid-19 ஐ எதிர்க ொள்வது பற்றி சொர்க் 

தலைவர் ளுடன் பிரதமர்  ைந்துலரயொடல்.  

மொர்ச் 15,2020. 

 

சொர்க் நொடு ளுக்கு க ொவிட்-19 அவசர நிதிலய அலமக்  பிரதமர் முன்கமொழி ிறொர். 

 

பிரதமர் ஸ்ரீ நகரந்திர கமொடி சொர்க் நொடு ளின் தலைவர் ளுடன் வீடிகயொ மொநொடு மூைம் 

உலரயொடி, பிரொந்தியத்தில் Covid-19 ஐ எதிர்த்து கபொரொடுவதற் ொன கபொதுவொன 

மூகைொபொயத்லத வகுத்தொர்.  

 

ப ிரப்பட்ட வரைொறு – கூட்டு எதிர் ொைம்  

இது கபொன்ற குறு ிய அறிவிப்பில் மொநொட்டில் இலைந்த  தலைவர் ளுக்கு பிரதமர் 

நன்றி கதொிவித்தொர். சொர்க் நொடு ளின் சமூ  உறவு ள் மற்றும் ஒன்கறொகடொன்று 

இலைந்திருத்தல் ஆ ியவற்றுடன் பண்லடய மக் லள வலியுறித்திய அவர் , சொவல் லள 

எதிர்க ொள்ள நொடு ள் தயொரொ  இருப்பது அவசியம் என்றொர்.  

 

முன்கனொக் ி கசல்லும் வழி 

ஒத்துலழப்பின் கபொில் பிரதமர் கமொடி அலனத்து நொடு ளிலிருந்தும் தன்னொர்வ 

பங் ளிப்பு ளின் அடிப்பலடயில் ஒரு க ொவிட்-19 அவசர நிதிலய உருவொக்  

முன்கமொழிந்தொர்.இந்த நிதிக்கு இந்தியொ 10 மில்லியன் அகமொிக்  டொைலர ஆரம்ப 

வொய்ப்பொ  வழங் ியது.உடனடி நடவடிக்ல  ளின் கசைலவ ஈடுகசய்ய இந்த பங்குதொரர் 

நொடு ளில் எவரொலும் இந்த நிதிலயப் பயன்படுத்தைொம். கதலவபட்டொல், நொடு ளின் வசம் 

லவக் , கசொதலனக்  ருவி ள் மற்றும் பிற உப ரைங் ளுடன், மருத்துவர் ள் மற்றும் 

நிபுைர் ளின் விலரவொன மறுகமொழிக் குழுலவ இந்தியொ ஒன்று திரட்டு ிறது என்று 

அவர் கதொிவித்தொர். 

  

அண்லட நொடு ளின் அவசர  ொை பதிைளிப்பு குழுக் ளுக்கு ஆன்லைன் பயிற்சி 

 ொப்ஸ்யூல் ள் ஏற்பொடு கசய்வலதயும், சொத்தியமொன லவரஸ் க ொியர் ள் மற்றும் 

அவர் ள் கதொடர்பு க ொண்ட நபர் லளக்  ண்டறிய உதவும் இந்தியொவின் 

ஒருங் ிலைந்த கநொய்க்  ண் ொைிப்பு கபொர்டலின் பின்னொல் கமன்கபொருலளப் 

ப ிர்வலதயும் பிரதமர் வழங் ினொர். தற்கபொதுள்ள சொர்க் கபொிடர் கமைொண்லம லமயம் 

கபொன்ற வழிமுலற லள சிறந்த நலடமுலற ளில் பயன்படுத்தைொம் என்று அவர் 

பொிந்துலரத்தொர். 



   

கதற் ொசிய பிரொந்தியத்தில் கதொற்று கநொய் லளக்  ட்டுப்படுத்துவதற் ொன 

ஆரொய்ச்சிலய ஒருங் ிலைக்  ஒரு கபொதுவொன ஆரொய்ச்சி தளத்லத உருவொக்  அவர் 

பொிந்துலரத்தொர்.Covid-19 இன் நீண்ட ொை கபொருளொதொர விலளவு ள் குறித்த 

நிபுைர் ளொல் கமலும் மூலளச்சைலவ கசய்ய அவர் பொிந்துலரத்தொர், கமலும் உள்நொட்டு 

வர்த்த த்லதயும் மற்றும் உள்ளூர் மதிப்பு சங் ிலி லளயும் அதன் தொக் த்திலிருந்து 

எவ்வொறு பொது ொப்பது. 

   

முன்கமொழியப்பட்ட முன்முயற்சி ளுக்கு தலைவர் ள் பிரதமருக்கு நன்றி 

கதொிவித்தனர்.ஒன்றொ  கபொொிடுவதற் ொன தீர்மொனத்லத பிரதமர் மீண்டும் 

வலியுறுத்தினொர். சொர்க் நொடு ளின் அண்லட ஒத்துலழப்பு- உை ிற்கு ஒரு முன்மொதிொியொ  

இருக்  கவண்டும் என்றொர்.  

  

அனுபவங் லளப் ப ிர்தல்  

இந்தியொவுக் ொன வழி  ொட்டும் மந்திரம் “ தயொர் ஆனொல் பீதி அலடய கவண்டொம்” என்று 

பிரதமர் கூறினொர். தரப்படுத்தப்பட்ட மறுகமொழி கபொறிமுலற, நொட்டிற்குள் 

நுலழபவர் லளத் திலரயிடுதல், கதொலைக் ொட்சி, அச்சு,சமூ  ஊட ங் ளில் கபொது 

விழிப்புைர்வு பிரச்சொரங் ள் உள்ளிட்ட எடுக் ப்பட்ட கசயலூக்  நடவடிக்ல  லள 

அவர் வகுத்தொர். பொதிக் ப்படக்கூடிய குழுக் லளச் கசன்றலடய சிறப்பு முயற்சி ள், 

கநொயறிதல் வசதி லள அதி ொித்தல் மற்றும் கதொற்று கநொலய நிர்வ ிக்கும் ஒவ்கவொரு 

 ட்டத்திற்கும் கநறிமுலற லள உருவொக்குதல். 

இந்தியொ பல்கவறு நொடு ளில் இருந்து  ிட்டத்தட்ட 1400 இந்தியர் லள கவற்றி ரமொ  

கவளிகயற்றியது மட்டுமல்ைொமல், அண்லட நொடு ளின் சிை குடிமக் லளயும் ‘ அண்லட 

முதல்’ க ொள்ல க்கு ஏற்ப கவளிகயற்றியுள்ளது என்றும் அவர் கூறினொர்.  

ஜனொதிபதி அஷ்ரப்  ொனி, ஆப் ொனிஸ்தொனின் மி ப்கபொிய பொதிப்பு ஈரொனுடனொன 

திறந்த எல்லை என்று கூறினொர். மொடலிங் பரவல்முலற ள்,கடலிகமடிசனுக்கு 

கபொதுவொன  ட்டலமப்லப உருவொக்குதல் மற்றும் அண்லட நொடு ளிலடகய அதி  

ஒத்துலழப்பு ஆ ியவற்லற அவர் முன்கமொழிந்தொர்.   

 

Covid-19 வழக்கு லள சமொளிக்  இந்தியொவிலிருந்து வழங் ப்பட்ட மருத்துவ 

உதவி ளுக்கும்,ஒன்பது மொைத்தீவர் லள வுஹொனில் இருந்து கவளிகயற்றியதற்கும் 

ஜனொதிபதி இப்ரொ ிம்  மு மது கசொலிஹ் இந்திய  அரசுக்கு நன்றி கதொிவித்தொர். நொட்டில் 

சுற்றுைொவில் Covid-19 இன்  எதிர்மலறயொன தொக் த்லதயும் நொட்டின் கபொருளொதொரத்தில் 

அதன் தொக் த்லதயும் அவர் எடுத்துலரத்தொர். நொடு ளின் சு ொதொர அவசர  ொை மு வர் 



நிறுவனங் ளுக் ிலடயில் கநருக் மொன ஒத்துலழப்பு, கபொருளொதொர நிவொரைப் 

கபொதிலய உருவொக்குதல் மற்றும் பிரொந்தியத்திற் ொன நீண்ட  ொை மீட்பு திட்டம் 

ஆ ியவற்லற அவர் முன்கமொழிந்தொர்.  

 டினமொன  ொை  ட்டத்தில் கபொருளொதொரம் அலைய உதவுவதற்கு சொர்க்தலைவர் ள் 

ஒன்றிலைந்து கசயல்படுமொறு ஜனொதிபதி க ொட்டபய ரொஜபஷ பொிந்துலரத்தொர்.Covid-19 

ஐ எதிர்க ொள்வதில் சிறந்த நலடமுலற லளப் ப ிர்ந்து க ொள்வதற்கும் பிரொந்திய 

ஒருங் ிலைப்பிற்கும் ஒரு சொர்க் மந்திொி மட்டக் குழுலவ நிறுவ அவர் பொிந்துலரத்தொர்.  

தனிலமப்படுத்தப்பட்ட  ொைத்தில் இந்திய மொைவர் ளுடன் வுஹொனில் இருந்து 23 

பங் ளொகதஷ் மொைவர் லள திரும்ப அலழத்து வந்த பிரதமர் கமொடிக்கு பிரதமர் கஷக் 

ஹசினொ நன்றி கதொிவித்தொர். சு ொதொர அலமச்சர் ள் மற்றும் பிரொந்திய கசயைொளர் ளுக்கு 

இலடயிைொன வீடிகயொ மொநொடு மூைம் கதொழில்நுட்ப மட்டத்தில் உலரயொடலைத் கதொடர 

அவர் முன்கமொழிந்தொர். 

Covid-19 ஐ எதிர்த்து கநபொளம் கமற்க ொண்ட நடவடிக்ல  ள் குறித்து பிரதமர் க .பி. 

சர்மொ ஒலி சொர்க் தலைவர் ளுக்கு விளக் ினொர்.அலனத்து சொர்க் நொடு ளின் கூட்டு 

ஞொனமும், முயற்சி ளும் கதொற்றுகநொலயக் ல யொள்வதற்கு ஒரு வலுவொன மற்றும் 

பயனுள்ள மூகைொபொயத்லத உருவொக்  உதவக் கூடும் என்று அவர் கூறினொர். 

இந்த கதொற்றுகநொய் புவியியல் எல்லை லளப் பின்பற்றொது, எனகவ நொடு ள் 

ஒன்றிலைந்து கசயல்படுவது மி  முக் ியமொனது என்று பிரதமர் டொக்டர் கைொகட 

கஷொிங் கூறினொர். Ovid-19 இன் கபொருளொதொரத் தொக் த்லதப் பற்றி கபசுல யில், கதொற்று 

சிறிய மற்றும் பொதிக் ப்படக்கூடியப் கபொருளொதொரங் லள வி ிதொசொரமொ  பொதிக்கும் 

என்று அவர் கூறினொர்.  

சு ொதொர த வல், தரவு பொிமொற்றம் மற்றும் ஒருங் ிலைப்புக் ொன கதசிய அதி ொொி ளின் 

பைிக்குழுலவ உண்லமயொன கநரத்தில் நிறுவ சொர்க் கசயை ம்  ட்டொயப்படுத்தப் 

படகவண்டும் என்று மருத்துவர் ஜொபர் மிர்சொ முன்கமொழிந்தொர். சொர்க் சு ொதொர 

அலமச்சர் ளின் மொநொட்லட நடத்துவதற்கும், கநொய்  ண் ொைிப்பு தரலவ உண்லமயொன 

கநரத்தில் ப ிர்ந்து க ொள்வதற் ொன பிரொந்திய வழிமுலற லள கமம்படுத்துவதற்கும் 

அவர் முன்கமொழிந்தொர்.  

 

 

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. 


