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 بات لئے کے کرنے مقابلہ کا  91میں کووڈ  خطے سے رہنماؤں سارک نے اعظم وزیر

 کی چیت

 0202 مارچ، 15

 ۔کی پیش تجویز کی قیام کے فنڈ ایمرجنسی 91کووڈ  لئے کے ممالک سارک نے اعظم وزیر

 ساتھ کے رہنماؤں کے ممالک سارک ذریعے کے کانفرنس ویڈیو نے مودی نریندر جناب اعظم وزیر

 ۔ئےجا کی تیار عملی حکمت مشترکہ لئے کے کرنے مقابلہ کا 91کووڈ  میں خطے تاکہ کی چیت بات

 

 مستقبل اجتماعی۔ تاریخ مشترکہ

 سارک۔ کیا ادا شکریہ کا رہنماؤں پر ہونے شامل میں کانفرنس پر نوٹس مختصر اتنے نے اعظم وزیر

 انہوں ہوئے دیتے زور پر ےبطار باہمی اور تعلقات باہمی کی قدیم زمانے کے معاشروں کے ممالک

 ۔ہوں تیار لئے کے کرنے مقابلہ کا چیلنج اس کر مل وہ کہ ہے ضروری لئے کے قوموں کہ کہا نے

 

 راستہ کا بڑھنے آگے

 رضاکارانہ کی ممالک تمام نے مودی اعظم وزیر ،کو مد نظر رکھتے ہوئے جذبے کے تعاون باہمی

 لئے کے فنڈ اس نے ہندوستان کی، پیش تجویز کی بنانے فنڈ ایمرجنسی 91 کوویڈ ایک مبنی پر شراکت

 ذریعہ کے ممالک دار شراکت بھی کسی کو فنڈ۔ ہے کی کش پیش ابتدائی کی ڈالر امریکی ملین 92

 بھارت کہ بتایا نے انہوں۔ ہے جاسکتا کیا استعمال لئے کے کرنے پورا کو الگت کی کاروائیوں فوری

 کررہا جمع ٹیم رسپانس ریپڈ ایک کی ماہرین اور ڈاکٹروں کے ساتھ سازوسامان دیگر اور کٹس ٹیسٹنگ

 اور ضرورت پڑنے پر ان ممالک میں انہیں تعینات کیا جائے گا۔ ،ہر وقت تیار رہیں گے کہ جو، ہے

 

 کا کیپسول ٹریننگ الئن آن لئے کے ٹیموں رسپانس ہنگامی کی ممالک پڑوسی نے اعظم وزیر

 سراغ کا لوگوں ان کیا رابطہنے  لوگوں جن سے ان اور کیریئرز وائرس ممکنہ اور کرنے بندوبست

 سافٹ لئے استعمال کیے جانے والے کے پورٹل ڈیسیز سرویالنس انٹیگریٹڈ کی ہندوستان میں لگانے



 مینجمنٹ ڈیزاسٹر سارک کہ کی پیش تجویز نے انہوں۔ کی بھی کش پیش کی کرنے شیئرکو  ویئر

 ۔ہے جاسکتا کیا استعمال کے لئے کار طریقہ بہترین کو کار آلہ موجودہ جیسے سینٹر

 کرنے مربوط کو تحقیق میں سلسلے کے کنٹرول کے امراض وبائی میں خطے ایشیا جنوبی نے انہوں

 کے 91کووڈ  نے انہوں۔ کی پیش تجویز بھی کی تشکیل کی فارم پلیٹ ریسرچ مشترکہ ایک لئے کے

 کیسے اور کی، پیش تجویز کی مباحثات مزید سے ماہرین میں بارے کے انجام معاشی مدتی طویل

 بچا سکتے ہیں۔ سے اثرات کے اس کو ویلو چین مقامی اور تجارت داخلی

 کورونا سے لڑنے کر مل نے اعظم وزیر۔ کیا ادا شکریہ کا اعظم وزیر پر اقدامات مجوزہ نے رہنماؤں

ایک مثال کے  لئے کے دنیا تعاونکا ہمسائیگی پر مبنی  ممالک سارک کہ کہا اور کیا اعادہ کا عزم کے

 ۔طور پر کام کرے گا

 

 ے کا تبادلہتجرب

 نے انہوں"۔ نہیں گھبرائیں لیکن ،رہیں تیار" منتر کا ہنمائیر لئے کے ہندوستان کہ کہا نے اعظم وزیر

 والے ہونے داخل میں ملک گریڈڈ ریسپانس میکانزم، اٹھائے گئے فعال اقدامات کا ذکر کیا، جس میں

 شامل ہیں، اس کے عالوہ مہم بیداری عوامی پر میڈیا سوشل اور پرنٹ وی، ٹی اسکریننگ، کی افراد

 کو بڑھانے سہولیات تشخیصی کوششیں، خصوصیرسائی کی  تک گروپ دوچار سے خطرےاس میں 

 بھی شامل ہیں۔ پروٹوکول کے مرحلے ہر لئے کےسے نمٹنے  امراض وبائی اور

 9022 تقریبا سے ممالک مختلف ساتھ کے کامیابی صرف نہ نے ہندوستان کہ کہا نے انہوں

 کے ’پڑوسی پہلے پالیسی‘ بھی کو شہریوں کچھ کے ممالک پڑوسی بلکہ ہے نکاال کو ہندوستانیوں

 ۔ہے نکاال تحت

۔ ہے سرحد کھلی ساتھ کے ایران کمزوری بڑی سے سب کی افغانستان کہ کہا نے غنی اشرف صدر

 تشکیل کی ورک فریم مشترکہ لئے کے میڈیسن ٹیلی ،وبا پھیلنے کے طریقے کی ماڈلنگ نے انہوں

 ۔کی پیش تجویز کی تعاون زیادہ سے زیادہ مابین کے ممالک پڑوسی اور

 سے طرف کی ہندوستان لئے کے نمٹنے سے معامالت کے 91 کوویڈ نے صالح محمد ابراہیم صدر

۔ کیا ادا شکریہ کا حکومت کی ہندوستان پر نکالنے کے مالدیپ شہریوں نو سے ووہان اور امداد میڈیکل

 پر اثرات کے اس پر معیشت ملکی اور اثرات منفی کے 91کووڈ  پر سیاحت میں ملک نے انہوں

 ریلیف معاشی تعاون، قریبی مابین کے ایجنسیوں ہنگامی کی صحت کے ممالک نے انہوں۔ ڈالی روشنی

 ۔کی پیش تجویز کی منصوبے کے بحالی مدتی طویل لئے کے خطے اور تشکیل کی پیکیج

 بڑھانے آگے کو معیشت میں دور مشکل رہنما سارک کہ کی سفارش نے گوٹابایا راجا پاکسے صدر

 کو طریقوں بہترین لئے کے کرنے مقابلہ سے 91کووڈ  نے انہوں۔ کریں کام کر مل لئے کے مدد میں



 قیام کے گروپ کے سطح وزارتی سارک لئے کے کرنے مربوط کو معامالت عالقائی اور شیئر کرنے

 ۔کی تجویز پیش بھی کی

 کو طلباء دیشی بنگلہ 02 ہمراہ کے طلباء ہندوستانی دوران کے قرنطینہ نے حسینہ شیخ اعظم وزیر

 اور صحت وزرائے نے انہوں۔ کیا ادا شکریہ کا مودی اعظم وزیر پر النے واپس وطن سے ووہان

 جاری کو چیت بات پر سطح تکنیکی ذریعے کے کانفرنس ویڈیو مابین کے سکریٹریوں کے خطے

 ۔کی پیش تجویز کی رکھنے

 کرنے مقابلہ کا 91کووڈ  سے طرف کی نیپال کو رہنماؤں سارک نے اولی شرما پی کیہ اعظم وزیر

 اور دانشمندی اجتماعی کی ممالک سارک کہ کہا نے انہوں۔ کیا آگاہ سے اقدامات لئے اٹھائے کے

 میں کرنے وضع عملی حکمت موثر اور مضبوط ایک لئے کے نمٹنے سے ضمر وبائی سے کوششوں

 ۔ہے سکتی مل مدد

 ہے، کرتی نہیں پیروی کی حدود جغرافیائی ضمر وبائی کہ کہا نے ڈاکٹر لوٹے شیئرنگ اعظم وزیر

کی معیشت پر  91کووڈ  نے انہوں۔ یہ اور بھی اہم ہے کہ تمام ممالک ایک ساتھ مل کر کام کریں لہذا

 متاثرزیادہ ہی کچھ  کو معیشتوں کمزور اور چھوٹی مرض وبائی کہ کہا اثرات کا ذکر کرتے ہوئے

 ۔گا کرے

 اس بات کی ذمے داری دی جائے کہ وہ کو سیکرٹریٹ سارک کہ کی پیش تجویز نے میرزا ظفر ڈاکٹر

 ایک کا حکام قومی لئے کے رابطہ اور ایکسچینج ڈیٹا معلومات، میں بارے کے صحتفوری طور پر 

 عالقائی اور میزبانی کی کانفرنس کی صحت وزرائے کے سارک نے انہوں۔ کریں قائم گروپ ورکنگ

کو  ڈیٹا کی سرویالنس کے بیماری فوری طور پر تاکہ کی پیش تجویز کی کو قائم کرنے کار طریقہ

 شیئر کیا جا سکے۔

 

 

 

 

 

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. 


