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1. மசப்டம்பர் 24, 2020 சார்க் அமைச்சர்கள் கவுன்சிலின் வருடாந்திர முமைசாரா கூட்டத்தில் 

இந்தியக் குடியரசின் மவளிவிவகார அமைச்சர் டாக்டர் எஸ். மெய்சங்கர் பங்ககற்ைார். 

கநபாளத்தின் தமைமையில் நமடமபற்ை இந்தக் கூட்டம் மைய்நிகர் முமையில் 

நமடமபற்ைது ைற்றும் அமைவாின் பங்ககற்மபயும் கண்டது சார்க் உறுப்பு நாடுகள்.  

 

2. 1997 முதல் நமடமபற்ை முமைசாரா கூட்டங்கள், யுஎன்ெிஏ அைர்வுகளில் மவளியுைவு 

ைந்திாிகள் முன்ைிமையில் வழங்கப்பட்ட வாய்ப்மபப் பயன்படுத்தி சார்க் பிரச்சிமைகள் 

குைித்த கருத்துக்கமளப் பாிைாைிக் மகாள்கின்ைை.  

    

3 மசப்டம்பர் 26,2019  அன்று நியூயார்க்கில் சார்க் அமைச்சர்கள் கவுன்சிலின் முமைசாரா 

கூட்டத்திலிருந்து பிராந்திய ஒத்துமழப்பின் நிமை குைித்து மபாதுச்மசயைாளாிடைிருந்து 

ஒரு கூட்டத்திற்கு அைிக்மக கிமடத்தது.  

 

4. கூட்டம் Coovid-19 மதாற்றுகநாமய எதிர்ப்பதற்காை பிராந்திய முயற்சிகமள 

ைதிப்பாய்வு மசய்தது. குைிப்பாக, பிராந்தியத்தில் உள்ள மதாற்றுகநாமய எதிர்த்து 

கபாராடுவதற்காை ஒத்துமழப்பு நடவடிக்மககமள எடுக்க 2020 ைார்ச் 15 ஆம் கததி சார்க் 

தமைவர்களின் வீடிகயா ைாநாட்மடக் கூட்டியதில் ைாண்புைிகு இந்தியாவின் பிரதைாின் 

தமைமைமய பங்ககற்பாளர்கள் பாராட்டிைர். இதில் சார்க் ககாவிட்- 19  அவசர நிதிமய 

உருவாக்கியது, இதில் அமைத்து நாடுகளும் தன்ைார்வ பங்களிப்புகமள 

உறுதியளித்துள்ளை.         

 

5 டாக்டர் மெய்சங்கர்  தைது அைிக்மகயில், இமைக்கப்பட்ட, ஒருங்கிமைந்த, 

பாதுகாப்பாை ைற்றும் வளைாை மதற்காசியாமவக் கட்டி எழுப்புவதில் சார்க் ைீதாை 

இந்தியாவின் உறுதியாை உறுதிப்பாட்மட  ைீண்டும் வலியுறுத்திைார். சார்க் தமைவர்கள் 

வீடிகயா ைாநாட்மட மதாடர்ந்து இந்தியா எடுத்துள்ள நடவடிக்மககமள அவர் 

எடுத்துமரத்தார், இதில் கிட்டதட்ட சுகாதார வல்லுைர்கள் ைட்டும் வர்த்தக அதிகாாிகள் 

கூட்டங்கமளக் கூட்டி, ‘ ககாவிட்-19 தகவல் பாிைாற்ை தளம் ( ககாயிமைக்ஸ் ) , 

மவளிநாட்டு நாைய இடைாற்று ஆதரவு ைற்றும் மசயல்படுத்தல் சார்க் உைவு வங்கி 

மபாைிமுமையின். சார்க் ககாவிட்-19  அவசர நிதிக்கு இந்தியாவின் பங்களிப்பின் கீழ், 

அத்தியாவசிய ைருந்துகள், ைருத்துவ நுகர்மபாருட்கள், ககாவிட் பாதுகாப்பு ைற்றும் 



கசாதமைக் கருவிகள் ைற்றும் பிை உபகரைங்கள், 2.3 ைில்லியன் அமைாிக்க டாைர், சார்க் 

பிராந்தியத்தில் உள்ள நாடுகளுக்குக் கிமடத்ததாக டாக்டர் மெய்சங்கர் மதாிவித்தார். 

Covid-19 மதாற்றுகநாமய எதிர்ப்பதில் சார்க் பிராந்தியத்தில் உள்ள நாடுகளுக்கு 

உதவுவதில் இந்தியாவின் மதாடர்ச்சியாை உறுதிப்பாட்மட அவர் ைீண்டும் 

வலியுறுத்திைார்.  

     

6. பயங்கரவாதத்தின் சண்மடமய கதாற்கடிக்க கூட்டாகத் தீர்க்க டாக்டர். மெய்சங்கர் 

அமழப்பு விடுத்தார், . பயங்கரவாதம் ைற்றும் கைாதல்களின் சூழமை 

வளர்ப்பது,ஆதாிப்பது ைற்றும் ஊக்குவிப்பது கபான்ை சக்திகள் உட்பட, கூட்டு 

ஒத்துமழப்பு ைற்றும் மசழிப்புக்காை சார்க் அதன் முழு திைமை உைர இது தமடயாக 

இருக்கிைது.மதற்காசியா முழுவதும்.  

 

 

நியூ மடல்லி  

மசப்டம்பர் 24, 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. 


