PM interacts with SAARC leaders to combat COVID-19 in
the region
March 15, 2020

പ്രാദേശികമായി ദകാവിഡ്-19 ദേരിടുന്നതിോയി പ്രധാേമപ്രി SAARC
ദേതാക്കളുമായി ചർച്ച േടത്തി.
മാർച്ച് 15, 2020
SAARC രാജ്യങ്ങൾക്കായി ഒരു ദകാവിഡ്-19 അതയാഹിത ഫണ്ടിന് പ്രധാേമപ്രി
ശുരാർശ ചചയ്തു.
പ്രാദേശികമായി

ദകാവിഡ്-19

തയാറാക്കുന്നതിചേക്കുറിച്ചു

പ്ശീ

ദേരിടുന്നതിേുള്ള
േദരപ്ര

ദമാഡി

ചരാതു

SAARC

സമീരേം

ദേതാക്കളുമായി

വിഡിദയാ ദകാൺഫറൻസിലൂചട സംവേിച്ചു.
രങ്കിട്ട ചരിപ്തം - കൂട്ടായ ഭാവി
ചരട്ടന്നുള്ള ക്ഷണത്തിൽ ഒത്തു ദചർന്ന SAARC ദേതാക്കദളാട് പ്രധാേമപ്രി േരി
രറഞ്ഞു.

രിൽക്കാലങ്ങളിൽ

സമൂഹങ്ങൾ

തമ്മിലുള്ള

വയക്തിഗത
ബന്ധവും

ബന്ധങ്ങളും

SAARC

രാജ്യങ്ങളിചല

ഊന്നിരറഞ്ഞുചകാണ്ട്

രാജ്യങ്ങൾ

ചവലലുവിളികചളയും ഒന്നിച്ചു തചന്ന ദേരിടാൻ തയ്യാറാദകണ്ടത് പ്രധാേമാചണന്ന്
അദേഹം അഭിപ്രായചെട്ടു.
മുദന്നാട്ടുള്ള വഴി
സഹകരണത്തിന്ചറ രശ്ചാത്തലത്തിൽ, എലലാ രാജ്യങ്ങളിൽ േിന്നും സ്ഥിരമലലാത്ത
തുക

സംഭാവേകൾ

േൽകി

ഒരു

ദകാവിഡ്-19

അതയാഹിത

ഫണ്ട്

രൂരീകരിക്കുന്നതിചേക്കുറിച്ച് പ്രധേമപ്രി ദമാഡി സൂചിെിച്ചു, ഇതിോയി ഇരയ
ആേയമായി 10 മിലയൺ യു എസ് ദഡാളറും വാഗ്ോേം ചചയ്തു. ചരട്ടന്നുള്ള
പ്രവർത്തേങ്ങൾക്ക് രങ്കാളിത്ത രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഈ ഫണ്ട് എങ്ങചേ ദവണചമങ്കിലും
ഉരദയാഗിക്കാവുന്നതാണ്. ദഡാക്ടർമാരും ആദരാഗയ വിഗദ്ധരും രരിദശാധേ
കിറ്റുകളും

ഉരകാരങ്ങളും

ഉൾെചടയുള്ള

േുപ്ത

കർമ്മ

ദസേചയ

ഇരയ

സൃഷിടിക്കുകയാണ് എന്നും ആവശയമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ േിയമിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന്
അദേഹം അറിയിച്ചു.
അയൽ രാജ്യചത്ത പ്േുത കർമ്മ ദസേകൾക്ക് ഓൺലലൻ ആയി രരിശീലേം

േൽകുചമന്നും

കൂടാചത ലവറസ് വാഹകചരയും അവർ സമ്പർക്കത്തിലുള്ള

ആളുകചളയും

കചണ്ടത്തുന്നതിോയി

ഇരയയുചട

ഇന്റചപ്ഗറ്റഡ്

ഡിസീസ്

സർവിലയൻസ് ദരാർട്ടൽ രങ്കുവയ്ക്കുചമന്നും പ്രധാേമപ്രി വാഗ്ോേം ചചയ്തു.
േിലവിലുള്ള

രദ്ധതികളായ

ഡിസാസ്റ്റർ

SAARC

മാദേജ്ചമന്്

ചസന്റർ

ദരാലുള്ളവയും മികച്ച പ്രവർത്തേങ്ങൾക്കായി ഉരദയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.
േക്ഷിണ

ഏഷയ

ഗദവഷണങ്ങൾ

പ്രവിശയയിൽ

രകർച്ച

ദപ്കാഡീകരിക്കുന്നതിേു

വയാധികൾ
ഒരു

േിയപ്രിക്കുന്നതിേുള്ള

ചരാതുവായ

പ്ലാറ്റ്

ദഫാം

സൃഷ്ടിക്കുന്നതിേും അദേഹം ശുരാർശ ചചയ്തു. ദകാവിഡ് -19 ന്ചറ േീഘകാല
സാമ്പത്തികപ്രതയാഘാതങ്ങചളക്കുറിച്ചും

കൂടാചത ആഭയരര വയവസായങ്ങളും

പ്രാദേശിക മൂലയ ശൃംഖലകളും എങ്ങചേ മികച്ച രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കാചമന്നതും
കൂടുതലായി ചിരിദക്കണ്ടതാചണന്നും അദേഹം കൂട്ടിദച്ചർത്തു.
േിർദേശിച്ച സംരംഭങ്ങൾക്ക് ദേതാക്കൾ പ്രധാേമപ്രിദയാട് േരി രറഞ്ഞു. ഈ
യുദ്ധം ഒരുമിച്ചു രൂർത്തിയാക്കാം എന്ന് പ്രധാേമപ്രി ആവർത്തിച്ചു കൂടാചത
SAARC അയൽ രാജ്യങ്ങളുചട സഹകരണം ദലാകത്തിോചക മാതൃകയാകുചമന്നു
അദേഹം അഭിപ്രായചെട്ടു.
അേുഭവങ്ങൾ രങ്കു വയ്ക്കൽ
ഇരയചയ

േയിക്കുന്ന

മപ്രം

'തയാറായിക്കൂ

,

എന്നാൽ

ഭയചെടാതിരിക്കൂ

എന്നതാണ് ' എന്ന് പ്രധാേമപ്രി രറഞ്ഞു. അദേഹം ചപ്ഗയ്ഡഡ് ചറസ്ദരാൺസ്
ചമക്കാേിസം, രാജ്യത്തു വരുന്നവചരചയലലാം രരിദശാധിക്കുന്നത്, TV, അച്ചടി
മാധയമങ്ങൾ

കൂടാചത

സാമൂഹിക

അവദബാധ കാമ്പയിേുകൾ,

മാധയമങ്ങൾ

എന്നിവയിലൂചട

ചരാതു

അരകടസാധയത കൂടുതലുള്ള പ്ഗൂെുകചള

കചണ്ടത്തുന്നതിേുള്ള പ്രദതയക രരിപ്ശമങ്ങൾ, ദരാഗേിർണയ സംവിധാേങ്ങൾ
ചമച്ചചെടുത്തുന്നത് കൂടാചത രകർച്ച വയാധിയുചട ഓദരാ ഘട്ടത്തിലും അത്
ലകകാരയം

ചചയ്യുന്നതിേുള്ള

മാേേണ്ഡങ്ങൾ

രുരീകരിക്കുന്നത്

എന്നിങ്ങചേ

പ്കിയാത്മകമായ േടരടികൾ സവീകരിക്കുകയുണ്ടായി..
ഇരയ 14000 ഇരയൻ രൗരന്മാചര വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ േിന്നും ചകാണ്ട് വരുക
മാപ്തമലല

'അയൽ

രാജ്യ

മുൻഗണേ

േയത്തിലൂചട'

അയൽ

രാജ്യങ്ങളിചല

രൗരന്മാചരയും വിജ്യകരമായി രക്ഷചെടുത്തിചയന്നു അദേഹം രറഞ്ഞു.
ഇറാേുമായി തുറന്ന അതിർത്തി ഉള്ളതാണ് അഫ്ഗാേിസ്ഥാന്ചറ ഏറ്റവും വലിയ
ദോഷചമന്ന്

പ്രസിഡന്്

തയ്യാറാക്കുന്നതും,

ചടലി

അഷറഫ്

ഗാേി

ചമഡിസിോയി

രറഞ്ഞു.
ഒരു

ലയേ

മാതൃകകൾ

ചരാതുവായ

ഘടേ

രൂരചെടുത്തുന്നതും

അയൽ

രാജ്യങ്ങളുമായി

മികച്ച

സഹകരണം

ചകാണ്ടുവരുന്നതും അദേഹം ശുരാർശ ചചയ്തു.
ദകാവിഡ് -19 ദകസുകചള ദേരിടുന്നതിന് ഇരയൻ സർക്കാർ േൽകിയ ലവേയ
സഹായത്തിേും മാലേവീരിൽ േിന്നുള്ള ഒൻരത് ദരചര വുഹാേിൽ േിന്നും
തിരിചകചയത്തിച്ചതിേും പ്രസിഡണ്ട് മുഹമ്മദ് സവലിഹ് ഇരയൻ സർക്കാരിന്
േരി

രറഞ്ഞു.

രാജ്യചത്ത

വരുത്താേിടയുള്ള
ദോഷങ്ങളും

അതിേും

ചൂണ്ടികാണിച്ചു.

തമ്മിലുള്ള

രാദക്കജ്ുകളുചട

ദമഖലയിൽ

പ്രതയാഘാതങ്ങളും

അദേഹം

ഏജ്ൻസികൾ

ടൂറിസം

അടുത്ത

രുരീകരണവും

േിന്നും

ദകാവിഡ്

-19

സാമ്പത്തികാവസ്ഥയിലുള്ള

രാജ്യചത്ത

സഹകരണവും
പ്രാദേശികമായ

ആദരാഗയ

അതയാഹിത

സാമ്പത്തിക

േിവാരണ

േീർഘകാല

റിക്കവറി

പ്ലാേുകളും അദേഹം ശുരാർശ ചചയ്തു.
സാർക് ദേതാക്കൾ സാമ്പത്തികാവസ്ഥക്ക് സഹായകമാകുന്ന രീതിയിൽ ഒരുമിച്ച്
പ്രവർത്തിക്കണചമന്ന് പ്രസിഡണ്ട് ദഗാതബായ രാജ്രാക്ചസ ശുരാർശ ചചയ്തു.
മികച്ച

പ്രവർത്തേങ്ങൾക്കാYUM

വസ്തുതകൾ

ദകാവിഡ്

ദപ്കാഡീകരിക്കുന്നതിേും

-19

SAARC

പ്രതിദരാധത്തിോയുള്ള
ന്ചറ

മപ്രിതല

സംഘം

രുരീകരിക്കണചമന്നും അദേഹം അഭിപ്രായചെട്ടു.
കവാറന്ലറൻ കാലാവധിയിൽ ഇരയൻ
േിന്നും

23

ബംഗ്ലാദേശി

വിേയാർത്ഥികൾചക്കാെം വുഹാേിൽ

വിേയാർത്ഥികചളയും

തിരിചക

ചകാണ്ട്

വന്നതിന്

പ്രധാേമപ്രി ചഷയ്ക്ക് ഹസീേ പ്രധാേ മപ്രി േദരപ്ര ദമാേിദയാട് േരി രറഞ്ഞു.
പ്രദേശചത്ത

ആദരാഗയമപ്രിമാരും

ചസപ്കട്ടറിമാരും

തമ്മിൽ

സാദങ്കതിക

ദമഖലയിലുള്ള വീഡിദയാ ദകാൺഫറൻസ് തുടദരണ്ടതാചണന്ന് അവർ ശുരാർശ
ചചയ്തു.
ദേൊളിചേ ദകാവിഡ് -19 ദോട് എതിരിടാൻ SAARC ദേതാക്കൾ േടത്തിയ
പ്രവർത്തേങ്ങചള പ്രധാേമപ്രി KP ശർമ്മ ഒലി അഭിേരിച്ചു. SAARC രാജ്യങ്ങളുചട
അറിവുകളും കൂട്ടായ രരിപ്ശമങ്ങളും രകർച്ചവയാധികചള ദേരിടുന്നതിേുള്ള
കാരയക്ഷമമായ സമീരേത്തിന് സഹായിക്കുചമന്നും അദേഹം രറഞ്ഞു.
രകർച്ചവയാധികൾ ഭൂമിശാസ്പ്തരരമായ അതിർത്തികൾ രാലിക്കുകയിചലലന്നും
അതിോൽ

രാജ്യങ്ങൾ

പ്രധാേമപ്രി ദഡാ.

ഒരുമിച്ച്

പ്രവർത്തിദക്കണ്ടത്

അതയാവശയമാചണന്നും

ദലാട്ടി ചഷറിങ് രറഞ്ഞു. ദകാവിഡ്-19 ന്ചറ സമാപ്തിക

പ്രതയഘാതങ്ങചളക്കുറിച്ച്

രകർച്ചവയാധികൾ ചചറുതും അരകട സാധയതകൾ

ഉള്ളതുമായ സാമ്പത്തികാവസ്ഥകചള അേുരാതികമായലലാചത ബാധിക്കുന്നുചവന്ന്
അദേഹം കൂട്ടിദച്ചർത്തു.

തത്സമയ ആദരാഗയ വിവരങ്ങൾ, ഡാറ്റാ ലകമാറ്റം, ഏദകാരേം എന്നിവയ്ക്കായി
ദേശീയ

അധികാരികളുചട

ഒരു

പ്രവർത്തേ

സംഘം

സ്ഥാരിക്കാൻ

SAARC

ചസപ്കദട്ടറിയറ്റ് േിർബന്ധിതമാക്കണചമന്ന് ദഡാ.സഫർമിർസ േിർദേശിച്ചു. ദരാഗ
േിരീക്ഷണ

ഡാറ്റ

തത്സമയം

രങ്കിടുന്നതിന്

SAARC

ആദരാഗയമപ്രിമാരുചട

സദമ്മളേം േടത്തുന്നതും പ്രാദേശിക സംവിധാേങ്ങളുചട വികസേവും അദേഹം
േിർദേശിച്ചു.

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.

