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సార్క్ దేశాల నాయకుల వీడియో సమావేశము 
మార్చి 16, 2020 

 

1. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) చేత ఇప్పుడు మహమ్మారిగా ప్రకటించబడిన 
COVID-19 యొక్క నిరంతర వ్యాప్తి దృష్ట్యా, ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ 
ఆహ్వానం మేరకు దక్షిణాసియా ప్రాంతీయ సహకార సంఘం (SAARC) నాయకులు 
వీడియోకాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మార్చి 15, 2020 ఆదివారం సమావేశమయ్యారు. 
 

2. ఈ సమావేశం మహమ్మారికి సంబంధించిన ప్రస్తుత పరిస్థితుల యొక్క 
అంచనాలను పంచుకునేందుకు, మేలైన పద్ధతులను పరిగణలోకి తీసుకొనుటకు మరియు 
ప్రతి దేశానికి సహకార చర్యలు మరియు విధానాలను గుర్తించే వీలు కల్పించి 
ప్రజల భయాందోళనలను నివారిస్తూనే వ్యాధి వ్యాప్తిని తగ్గించుటకు 
మరియు ఆర్థిక ప్రభావాల అవకాశాన్ని తగ్గించుటకు సంబంధించిన విషయాలు 
పంచుకోవడానికి ఉపయోగపడింది ప్రధానితో భారత లో వీడియోకాన్ఫరెన్స్ ఈ .
అతిశ్రే పాటుష్టమైన ఆఫ్ఘనిస్తాన్, మాల్దీవులు మరియు శ్రీలంక 
అధ్యక్షులు; బంగ్లాదేశ్, నేపాల్ మరియు భూటాన్ ప్రధాన మంత్రులు, 

పాకిస్తాన్ ఆరోగ్య శాఖ సహాయ మంత్రి మరియు SAARC సెక్రటరీ జనరల్ 
పాల్గొన్నారు. 
 

3. ఈ  సహా సవాలును ఎదుర్కోవడంలో ప్రాంతీయ సహకారం యొక్క ప్రాముఖ్యతను 
గుర్తించిన నాయకులు ఈ చొరవకు ప్రశంసలు వ్యక్తం చేశారు మోడి ప్రధాని .
నొక్కిచెప్పినట్లుగా, సంక్లిష్ట సీమాంతర సవాళ్లను పరిష్కరించడానికి 
ప్రాంతీయ సమన్వయంతో సార్క్ ప్రాంతం ప్రపంచానికి ఒక ఉదాహరణగా 
నిలువవచ్చు తొలుత తరఫున భారతదేశం సందర్భంలో ఈ .10  మిలియన్ డాలర్ల 
సహకారం ప్రకటిస్తూ COVID-19 కోసం సార్క్ అత్యవసర ప్రతిస్పందన నిధి 
ఏర్పాటు చేయాలని ఆయన సూచించారు మరింత ప్రభావాన్ని మహమ్మారి ఈ .
వాణిజ్య పాటు నిపుణులతో వైద్య ప్రాంతంలోని సార్క్ వేయడానికి అంచనా, 

ఆర్థిక అధికారుల మధ్య తదుపరి అనుసరణ చర్చలను కూడా భారత్ 
ప్రతిపాదించిందిభారతదేశ .ం తాము ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన వైద్య 
మరియు ఇతర నిపుణుల వేగవంతమైన ప్రతిస్పందన బృందాలను మరియు పరీక్షా 
పరికరాలను ఏదేని సార్క్ భాగస్వామి దేశానికి అందించగలమని చెప్పింది .
పెంపుదల సామర్థ్యం ద్వారా తరగతుల శిక్షణా లైన్ ఆన్, సార్క్ విపత్తు 



నిర్వహణ కేంద్రంలో COVID-19 తో వ్యవహరించుటకు మేలైన పద్ధతుల 
రిపోజిటరీని ఏర్పాటు చేయడం మరియు ప్రతి సార్క్ భాషల్లో 
సమాచారంతోకూడిన ఒక వెబ్సైట్ ను కూడా పొందు పరచుటకు మద్దతు 
ఇవ్వబడింది హెల్త్ ఇంటిగ్రేటెడ్ తన భారత్ కోసం నిఘా వ్యాధి .
ముందుకొచ్ పంచుకునేందుకు కూడా ను వేర్ సాఫ్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్చింది. 
 

4.  భారతదేశం ముందుచూపుతో, రోగ నిర్ధారణ మరియు అంటువ్యాధుల చికిత్సా 
జోక్యం కోసం ఆలోచనలను పంచుకోవడానికి SAARC దేశాల వేదిక కోసం ఇండియన్ 
కౌన్సిల్ ఫర్ మెడికల్ రీసెర్చ్ (ICMR) యొక్క మద్దతు ఇచ్చుటకు 
ముందుకొచ్చింది. 
 

5. సార్క్ దేశాల అధిపతులు మరియు ప్రభుత్వాలు ఈ ఆలోచనలను స్వాగతించారు 
మరియు COVID-19 మహమ్మారికి వ్యతిరేకంగా కలిసి పనిచేయడం యొక్క విలువను 
పునరుద్ఘాటించారు. 
 

క్రొత్త ఢిల్లీ 
మార్చి 16, 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. 

 


