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க ோவிட்- 19 இன் க ோது  ோது ோப் ோன,சட்ட,புத்திசோலித்தனமோன மற்றும் 

நிலையோன சர்வகதச இடம்ப யர்வு லை பசயல் டுத்துவதில் MEA இன் 

 ங்கு  

பசப்டம் ர் 04,2020 

 

Covid-19 சர்வகதச இடம்ப யர்வுக்கு சிறப்பு சவோல் லை ஏற் டுத்தியது மற்றும்  ை 

இந்திய பதோழிைோைர் ள் நோடு திரும்  கவண்டியிருந்தது,இருப் ினும் பவைிநோடு ைில் 

உள்ை ப ரும் ோைோன இந்திய பதோழிைோைர் ள் தங் ள் புரவைன் நோடு ைில் பதோடர்ந்து 

 ணியோற்றினர். 

 ோது ோப் ோன, சட்டபூர்வமோன,புத்திசோலித்தனமோன மற்றும் நிலையோன 

இடம்ப யர்வு லை ஊக்குவிப் தற்கும் க ோவிட்-19 இன் சவோல் ளுக்கு 

 திைைிப் தற்கும் ஒரு சூழலை வழங்  பவைியுறவு அலமச்சு அலனத்து 

 ங்குதோரர் ளுடன் பநருக் மோ   ணியோற்றியுள்ைது. 

புரவைன் நோடு ளுடன் குறிப் ோ  வலைகுடோவில், எங் ள்  ங் ோைி ள் இந்திய 

பதோழிைோைர் ள் மற்றும் பதோழில் வல்லுனர் ைின் குறிப் ிடத்தக்   ங் ைிப்பு லைப் 

 ோரோட்டியுள்ைனர், கமலும் அவர் ள் திரும் ி வருவலத வரகவற்றுள்ைனர். உண்லமயில் 

சிை துலற ள் ஏற் னகவ சு ோதோர மற்றும் டிஜிட்டல் பதோழிைோைர் ள் மற்றும் 

நிபுணர் ைின் இடம்ப யர்வுக்கு ஒரு கநர்மலறயோன க ோக்ல க்  ோட்டியுள்ைன. 

பவைிநோட்டு இடம்ப யர்வு தைர்வு லை மின்-இடம்ப யர்வுடன் 

ஒருங் ிலணப் தற் ோன எங் ள் கூட்டு முயற்சி ள் இந்திய புைம்ப யர்ந்த 

பதோழிைோைர் ளுக் ோன வோய்ப்பு லையும் கமம் டுத்தியுள்ைன. இந்திய பதோழிைோைர் ள் 

மற்றும் பதோழில் வல்லுனர் ளுக்கு புதிய துலற ள் மற்றும் புதிய இடங் ள் 

உருவோ ின்றன.  

இடம்ப யர்வு பசயல் ோட்டில்  திவுபசய்யப் ட்ட ஆட்கசர்ப்பு மு லம ைின் முக் ிய 

 ங்ல  உணர்ந்து, பவைியுறவு அலமச்சு  ை க ோவிட்- 19 குறிப் ிட்ட தைர்வு லை 

வழங் ியுள்ைது, இதில் வங் ி உத்தரவோதங் ைில் 50% குலறப்பு 2021 மோர்ச் 31 வலர 

உோிமங் லைப் இைவசமோ  நீட்டித்தல் மற்றும் அலுவை  இட விதிமுலற லை 

தைர்த்துவது ஆர்.ஏ.க் ள் எதிர்ப ோள்ளும்  டினமோன ப ோருைோதோர நிலைலம ள் மற்றும் 

க ோவிட்- 19 இன் க ோது கூட சர்வகதச இடம்ப யர்வு லைப் புதுப் ிக்  உதவும் 

வல யில் அவற்றின், பசயல் ோடு லை எைிதோக்கு ின்றன. இந்த நடவடிக்ல  ள் 



 ோரம் ோிய மற்றும் இடங் ளுக்கு புைம்ப யர்ந்கதோலர திரும் த் பதோடங்  சிறந்த சூழலை 

வழங்கும். 

முன்பமோழியப் ட்ட புதிய எதிர் ோை கநோக்குலடய குடிவரவு கமைோண்லம மகசோதோலவத் 

தயோோிப் தற் ோ  பவைியுறவு அலமச்ச ம்  ங்குதோரர் அமர்வு லையும் ஏற் ோடு 

பசய்துள்ைது, இது விலரவில் சமர்ப் ிக் ப் டும்   

Covid-19 இன் க ோது பவைியுறவு அலமச்ச ம்  ோது ோப் ோன, சட்ட, புத்திசோலித்தனமோன 

மற்றும் நிலையோன சர்வகதச இடம்ப யர்வு லை ஊக்குவிக் ிறது.  

நியூ படல்லி  

பசப்டம் ர் 04, 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. 

 


