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ఏా్రయల్ 08, 2020 

 

2020 మపర్చయ 15 న SAARC నపికుల ై్డయిో సమపైేశంలో ా్రధపనయ చేసయన ా్రకటన 

ిొక్క తదుారయ చర్ిగప, అన్నయ SAARC దేశపలను ఆహ్ైపనయస్తూ, ా్రిపం 

ఆంక్షల ా్రభపైం గురయంచయ  మరయిు అంతర్- ా్రపంత్ి ైపంయ్్ింావ COVID-19 

ారయస్థయతయనయ చర్చయంచడపనయకయ స్నయిర్ ైపంయ్్ి అధయకపరుల ై్డయిో సమపైేశం 

2020 ఏా్రయల్ 8 న ్రయగయందయ. 

 

ాపకయస్తపన్ మయనహప అన్నయ SAARC దేశపలు ై్డయిో సమపైేశంలో 

ాపల్గున్నపియ. 

 

ా్రస్తుత క్లయష్ట ారయస్థయతులలో ఉమ్మడయ ఆసక్తయ మరయిు సమస్ిను 

ారయష్కయరయంచే ఆలోచనపైయధపనపన్నయ ా్రదర్శయస్తూ, అన్నయ దేశపలు ైయస్తృతమవన 

ైపంయ్్ి సంబంధయత ఎ్ ండపావ చర్చలకు చురుకుగప సహకరయంచపియ. COVID -19 

మహమ్మపరయ SAARC ా్రపంతంలో ైపంయ్్ింావ గంన్ిమవన ా్రతయకూల 

ా్రభపైపన్నయ చూాే అైకపశం ఉందనయ గుర్తయంచడం ్రయగయందయ. సపధపరం ైపంయ్్ి 

మపర్గపలు ాూర్తయగప ాునరుద్ధరయంచబడే ైరకు, కొత్త దపరులు మరయిు మపర్గపలను 

సంిుక్తంగప గుర్తయంచయ దేశపలు ారయస్థయతయనయ ఎదుర్కోైటపనయకయ అంతర్-

ా్రపంత్ి ైపంయ్్ిపన్నయ కొనసపగయంచయ ైయస్తరయంచచపలనయ నొక్కయచ ా్ాడం 

్రయగయందయ. SAARC ా్రపంతంలో నయత్ిపఅైసర ైపంయ్్ిపన్నయ కొనసపగయంచపల్సయన 

తా్ానయసరయ ారయస్థయతయనయ ముఖ్ిమవన క్లక అంశంగప ారయగంయంచైలసయన అైసరం ఉందనయ 

భపైయంచడం ్రయగయందయ. 

 

ై్డయిో సమపైేశంలో అనుకూల ారయస్థయతులతో ా్రయఫర న్షయిల్ డ్ిూట్ ైద్ద 

దయగుమతుల ిొక్క తపత్కపలయక క్లయిర న్స్, డయ్యటల్ సంతకం చేసయన మూల 

ధృై్కరం ాత్రపలను తపత్కపలయకంగప అనుమతయంచడం, కస్టమ్స్ ద్ైపరప దయగుమతుల 

క్లయిర న్స్ కోసం స్కపన్ చేసయన ాత్రపల కపా్లను అంగ్కరయంచయ బ్ిపంకుల 

చ ల్లయంాులను ైయడుదల చేిడం, భూ సరయహద్దులోనయ ల్ిపండ్ కస్టమ్స్ 



స్టేషన్లలో ఎగుమతులు / దయగుమతుల ైద్ద ఎదుర్కొంటున్న సమస్ిలను 

ారయష్కరయంచడం ద్ైపరప ైపంయ్్ిపన్నయ సులభతరం చేసే కొన్నయ నయర్దయష్ట 

ారయష్కరయంచబడయన సమస్ిల ైంటయ ఆచరంపత్మక ారయస్కపరపలు చర్చయంచబడ్డపియ. 

SAARC ా్రపంతంలో ైపంయ్్ి సదుాపిం ిొక్క ైయస్తృత ఫ్రేమ్ైర్క్ లో 

ా్రపంత్ి ైపంయ్్ింావ COVID -19 ైంటయ ఆరోగ్ి సమస్ిల ా్రభపైం మరయిు 

దపనయనయ తగ్గయంచడపనయకయ సపధ్ిమి్ిే చర్ిల చర్చలు కొత్త ా్రపముఖ్ిత 

సంతరయంచుకున్నట్టుగప చూడబడ్డపియ. అంతర SAARC ైపంయ్్ి ారయమపంపన్నయ 

ా ంచపల్సయన అైసరపన్నయ కూడప  గుర్తయంచపరు. 

 

సమగ్ర చర్చ తరుైపత, చర్చలో ాపల్గున్న అన్నయ దేశపలు ైపరయ ైపరయ దేశపలలో 

నయిమయంచబడయన కేంద్రపల ద్ైపరప క్రమం తా్ాకుండప ఒకరయకొకరు అందుబపటులో 

ఉండపలనయ ా్రతయాపదయంచపియ. భపరతదేశం ఈ  ా్రక్రయిను సమన్ైిం చేిడపనయకయ 

ముందుకొచ్చయందయ, ఇదయ COVID -19 సంక్షోభం ఫలయతంగప ఉంచబడయన ా్రిపం 

ఆంక్షలను ఎత్తయైేసయన తరుైపత ఈ ా్రపంతంలో సపధపరం ైపంయ్్ిపన్నయ త్ైరగప 

ాునరుద్ధరయంచే లక్ష్ింతో ఆలోచనలు మరయిు ా్రతయాపదయత చర్ిలావ మరయంత 

ారస్ార చర్చలకు ై్లు కల్ాయస్తుందయ. 

 

కొత్త ఢిలీ్ల 

ఏప్రిల్ 08, 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. 


