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ക ോവിഡ് -19 സംബന്ധിച്ച് SAARC കേതോക്കളുമോയി േടത്തിയ വീഡികയോ 

ക ോൺഫറൻസിന്ററ തുടർ േടപടി ൾ  
മോർച്ച് 23, 2020 

 

1. ക ോവിഡ്-19 പ്പതിക ോധ മോർഗങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് പ്പധോേമപ്രി മുൻക റയടുത്ത് 2020 

മോർച്ച് 15 ന് SAARC കേതോക്കളുമോയി വിഡികയോ ക ോൺഫറൻസ് േടത്തിയി ുന്നു. 
ക ോവിഡ്-19 പ ർച്ചവയോധിയുറട അപ്പതീക്ഷിതമോയ റവല്ലുവിളിറയ കേ ിടോൻ 

SAARC പ്പവിശ്യയിറല്  ോജ്യങ്ങളിറല് ദൃഢേിശ്ചയം ക ോൺഫറസ് 

റവളിറെടുത്തു യുണ്ടോയി. 
 

2. എല്ലോ SAARC  ോജ്യങ്ങളില്ും ക ോവിഡ് -19 ക സു ളുറട എണ്ണം  ുത്തറേ 

വർധിക്കു യോണ്. ഇത് പൂർണമോയ ഐ യദോർഢയകത്തോറട റവല്ലുവിളിറയ 

കേ ിടോേും, അതിന്ററ പ്പതയോഘോതങ്ങൾക്ക് തടയിടോേും ഉള്ള ആവശ്യ തറയ 

 ൂടുതൽ വർധിെിക്കു യോണ് റെയ്യുന്നത്. 

 

3. പ്പധോേമപ്രി പ്പഖ്യോപിച്ചത് കപോറല്, റപട്ടന്നുള്ള പ്പവർത്തങ്ങളുറട െില്വു ൾ 

േിർവഹിക്കുന്നതിേോയി  10 മില്യൺ യു എസ് കഡോളറിന്ററ ആദയ േികക്ഷപമുള്ള 

ക ോവിഡ് -19 അതയോഹിത ഫണ്ട്  ൂപീ  ിച്ചി ുന്നു. ഫണ്ട് പ്പവർത്തേങ്ങൾക്കോയി 
ഉപകയോഗിച്ച് വ ു യും റീജ്ിയേിൽ ഉള്ള വയക്തിഗത  ോജ്യങ്ങൾക്ക് റപട്ടന്നുള്ള 

മ ുന്ന് വിത ണം  ഉപ  ണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക്കോയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഈ ഫണ്ടില്ൂറട 

േിർവഹിക്കു യും റെയ്യുന്നു. ഈ സഹ  ണത്തികല്ക്ക് പ്ശ്ീല്ങ്ക (5 മില്യൺ USD ), 

ബംഗ്ലോകദശ് (1.5 മില്യൺ ), കേെോൾ (1 മില്യൺ USD) ,അഫ്ഗോേിസ്ഥോൻ (1 മില്യൺ USD) , 

മോല്ിദവീപു ൾ (200,000 USD)  ൂടോറത ഭൂട്ടോൻ (100,000 USD) എന്നിങ്ങറേ സംഭോവേ 

റെയ്യു യും, ക ോവിഡ് -19 അതയോഹിത ഫണ്ടിന്ററ റമോത്തം തു  18.3 മില്യൺ USD 

ആയി എന്നതും കപ്പോത്സോഹേം േൽ ുന്ന വസ്തുതയോണ്. ഇത് പങ്കോളിത്ത  ോജ്യങ്ങൾ 

ഒ ുമിച്ച്  പ്പവർത്തിക്കുറമന്ന ദൃഢേിശ്ചയറത്തയോണ് പ്പതിഫല്ിെിക്കുന്നത്. 

 

4. SAARC  ോജ്യങ്ങൾക്ക് പങ്കോളിത്തോടിസ്ഥോേത്തിൽ ഉപകയോഗിക്കുന്നതിേോയി 
ഗോന്ധിേഗറിറല് SAARC ഡിസോസ്റ്റർ മോകേജ്മന്് റസന്റർ (SDMC-IU) ഒ ു റവബ്കസറ്റ്  
(http://www.covid19-sdmc.org/) തയോറോക്കിയി ുന്നു. എല്ലോ അംഗ  ോജ്യങ്ങളുറടയും 

സപ് ിയമോയ പങ്കോളിത്തത്തില്ൂറട, വിശ്വസേീയമോയ വിവ ങ്ങൾ 

പ്പെ ിെിക്കുന്നതിേും പ്പോകദശ്ി മോയി ക ോവിഡ്-19 സോഹെ യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച 

പുതിയ വിവ ങ്ങൾ അറിയുന്നതിേും റവബ്കസറ്റ് ല്ക്ഷ്യം വയ്ക്ക്കുന്നു  ൂടോറത 

അംഗ ോജ്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മി ച്ച പ്പവർത്തേങ്ങൾ പിരുട ുന്നതിേും ഇത് 

സഹോയ മോണ്. . 

 

5. ഇതുവറ യുള്ള ക ോവിഡ് -19 പ്പതിക ോധറത്ത  ുറിച്ചുള്ള അേുഭവങ്ങൾ പങ്കു 
വയ്ക്ക്കുന്നതിന് SAARC  ോജ്യങ്ങളിറല് ഉയർന്ന ആക ോഗയ ഉകദയോഗസ്ഥ ുറട ഒ ു 
വീഡികയോ ക ോൺഫറൻസ് 2020 മോർച്ച് 26 ന് േടത്തുന്നതിേും ശ്ുപോർശ് റെയ്ക്തി ുന്നു. 



ഇതിൽ പ്പകവശ്േ ഭോഗങ്ങളിറല് തി റെടുെ്, സമ്പർക്കങ്ങൾ പിരുട ോൻ, 

 വോറന്കറൻ, ഐറസോകല്ഷ്ൻ സൗ  യങ്ങൾ  മുതല്ോയവറയല്ലോം ഉൾറെടുന്നു. 
ക ോൺഫറൻസിറല് െർച്ച ളിൽ, ദക്ഷിണ ഏഷ്യ പ്പവിശ്യ ളിൽ   അതയോഹിത 

പ്പതി  ണ ടീമു ൾക്കുള്ള  ഓൺകല്ൻ പ ിശ്ീല്േം  ോപ്സസയൂൾ  ൂപത്തിൽ 

േൽ ുന്നതിേുള്ള  ൂട്ടോയ പ്പോകയോഗി  പ്പവർത്തേങ്ങൾ, ഏക ോപിെിച്ച ഡിസീസ് 

സർവില്ിയൻസ് കപോർട്ടൽ പ് മീ  ിക്കുന്നത്, റപോതുവോയ ഗകവഷ്ണ പ്ലോറ്റ് കഫോം 

സൃഷ്ടിക്കുന്നത്  ൂടോറത പ ർച്ചവയോധിേിയപ്രണറത്ത  ുറിച്ചുള്ള 

ഗകവഷ്ണത്തിന്ററ കപ് ോഡീ  ണം   എന്നിവ ഉൾറെടുത്തോേും ക ോൺഫറസിൽ 

െർച്ച ൾ േടന്നു. 
 

6. ഈ റവല്ലുവിളി േിറെ സമയത്തിൽ വിഭവങ്ങൾ,  ഴിവു ൾ, മി ച്ച 

പ്പവർത്തേങ്ങൾ, കശ്ഷ്ി ൾ എന്നിവ പങ്കു വയ്ക്ക്കുന്നതും SAARC  ോജ്യങ്ങറള 

 ൂടുതൽ അടുെിക്കുറമന്ന് ഇരയ വിശ്വസിക്കുന്നു. 
 
േയൂ ഡൽഹി  
23  മോർച്ച്, 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. 
 


