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ഇന്ത്യൻ മിഷൻ
യ ാൺഫറൻസ്
മാർച്ച് 30, 2020
യലാ

പ്രധാന

മപ്ന്ത്ിയുടെ

ടെമ്പാെുമുള്ള ഇന്ത്യ സ്ഥാനരതിമാരുടെയുും ഹൈ

ഇന്ന്
യ

തലവന്മാരുമായി

1700

മണിയ്ക്ക്

പ്രധാനമപ്ന്ത്ി

ാൺടഫടറൻസ് -യലാ

വീഡിയയാ

യ

ാവിഡ് -19 ര

ളുടെയുും യയാഗും

ാൺഫറൻസിലൂടെ

ടെമ്പാെുമുള്ള ഇന്ത്യൻ മിഷനു

സുംഭവമാണ്- ഇതിൽ യ

മ്മീഷനു

വിഡിയയാ

നെെി.ഈ

ൾ ഇെരെിലുള്ള ആദ്യടെ

ർച്ച വയാധിടയകുറിച്ചുള്ള പ്രതി

രണങ്ങൾ

ചർച്ച ടചയ്യുന്നതിനായിരുന്നു
അനിതര സാധാരണമായ സമയങ്ങളിൽ അസാധാരണമായ രരിൈാരങ്ങൾ തടന്നയാണ്
ആവശ്യമായത്, അതിനാലാണ് ആയഗാളവൽകരണെിന്ടറ ഈ യുഗെിലുും യലാ
മിക

രാജ്യങ്ങളുും

സവയും

വാറന്ഹറൻ

യരാഗവയാരനെിടനതിടര ഇടതാരു ഒഴിച്ച്
ഇതിനു വളടരയധി

രിച്ചത്

ൂൊനാ

എന്നയേൈും

നിരീക്ഷിച്ചു.

ാെ ചുവൊയിരുന്നു എന്നാൽ,

ും പ്രതയഘാതങ്ങൾ ഉണ്ട്, ആയഗാള സുംവിധാനങ്ങൾ അെച്ചിെുന്നത്

അന്ത്ാരാപ്ര ഗതാഗതും, സാമ്പെി
എന്നിവയിൽ

സവീ

ടെ

വിരുലവുും

വിരണി
ദ്ൂരവയാര

ൾ

ൂൊടത ആയഗാള സാമ്പെി

വുമായ

ഫലങ്ങൾ

ാവസ്ഥ

ഉണ്ടാകുടമന്ന്

ണകാകടെെുന്നു.
ഈ ര

ർച്ചവയാധിടയ യനരിൊൻ ഈ വർഷും ജ്നുവരി മുതൽ തടന്ന യനരടെയുള്ള

അരരിചിതമായ നെരെി
രെരുന്നതിനിടല അര
തെയു

ൾ ഇന്ത്യ സവീ

െ സാധയത

രികു

ുറയ്ക്കു

യുണ്ടായി, ഇതുമൂലും അണുബാധ

യുും വളടര യവഗെിലുള്ള വയാരനും

യുും ടചയ്ക്തു. ഇതിൽ ഇന്ത്യയിൽ നെെിലാകിയ യലാ

ഹദ്ർഘയമുള്ള

െിടല തടന്ന ഏറ്റവുും

വാറന്ഹറൻ ഉൾടെെുന്നു.

പ്രതിസന്ധി യമഖല

ളിൽ

ുെുങ്ങിയൊയ ഇന്ത്യകാടര രക്ഷികുന്നതിന് മിഷൻ തലവന്മാർ

നെെിയ രരിപ്ശ്മങ്ങൾക് പ്രധാനമപ്ന്ത്ി നയരപ്ര യമാഡി നരി രറഞ്ഞു.നിർയദ്ശ്ികുന്ന
അഞ്ച്

ാരയങ്ങളിൽ നെരെിടയെുകാൻ അയേൈും അവയരാെു ആവശ്യടെട്ടു:

I. അവരുടെ സവന്ത്ും ആയരാഗയവുും സുംഘങ്ങളുടെയുും
സുരക്ഷയുും ഉറെു വരുെുന്നതിന് ;

ുെുുംബെിന്ടറയുും ആയരാഗയവുും

അന്ത്ാരാപ്ര

ii.

യാപ്ത

വിയദ്ശ്രാജ്യങ്ങളിൽ
ഇെരെിൽ

നിയപ്ന്ത്ണങ്ങളുടെ

അവയശ്ഷിച്ച

അനിശ്ചിതതവും

ഇന്ത്യകാടര

തുെരുയമ്പാൾ

രരിഗണികുന്നതിന്.

വിവിധ

വിയദ്ശ്െ്

ുെുങ്ങിയൊയ ഇന്ത്യകാരുടെ ആത്മവിശ്വാസും വർദ്ധിെികുന്നതിനുും

അവരുടെ ആതിയേയ സർകാരു

ളുമായി അപ്രതീക്ഷിതമായ താമസും മൂലമുണ്ടാ

ുന്ന

പ്രശ്നങ്ങൾ രരിൈരികുന്നതിനുും, ആവശ്യമായ രാർെിെങ്ങൾ ഉൾെടെ ഇന്ത്യകാർ
വിയദ്ശ്െ് യനരിെുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ രരിൈരികുന്നതിനുും അയേൈും മിഷൻ യമധാവി

യളാട്

ആവശ്യടെട്ടു.

iii. യ

ാവിഡ് -19 ടനതിടര യരാരാെുന്നതിനായി അവരവരുടെ രാജ്യങ്ങളിടല മി

പ്രവർെനങ്ങൾ,
ഉര

യുും

ടചയ്യു

ൂൊടത

.

രികുന്നതിനുള്ള രിഎും -ട

മിഷൻ യമധാവി

രങ്കാളിയുമായുള്ള
രണമിെരാെു

സൈ

ാവിഡ്-൧൯ ര

രാപ്രീയ

ഇതിന്ടറ പ്രതി

ഹവദ്യ

യുും ജ്ാപ്ഗതയയാടെ

നിന്നുും

സുംഭാവന

രണയൊടെ

ബാധികുും

അവശ്യ

എന്നതിനാൽ,

വസ്തുകൾ,

വിതരണ
പ്രീ

വിയദ്ശ്
ശ് ുംഖല

രികണടമന്നു

യളാട് രറഞ്ഞു.

ർച്ച വയാധിയുടെ സാനിധയെിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന അന്ത്ാരാപ്ര
സാൈചരയങ്ങടള

ാഠ്മണ്ഡു, അബു ദ്ാബി,

രാജ്യങ്ങളിടല മിഷൻ യമധാവി

പ്ശ്ദ്ധയയാടെ

നിരീക്ഷികു

ാബൂൾ, ടമയ്ക്ൽ, സിയൂൾ തുെങ്ങിയ രെു

ൾ പ്രധാനമപ്ന്ത്ിയയാഡുും രടങ്കെുെ മറ്റുള്ളവയരാെുമായി

ാഴ്ചരാട് രങ്കു വയ്ക്ച്ചു.ര

ർച്ച വയാധിയയാട് ടരാരുതുന്നതിനായി ഇന്ത്യ

രിച്ച ദ് ഢമായ തീരുമാനങ്ങയളാെുള്ള അഭിനരനരൂർണമായ

പ്രതി

രണും അവർ

രങ്കു

വയ്ക്ച്ചു.

ഉയദ്യാഗസ്ഥർ

,

വിദ്യാർേി

സൈായികുന്നതിനുള്ള
ൾ,

ഹവദ്യ

ടണ്ടെുന്നതിനുും
രരിപ്ശ്മടെ
യ

,

രണടമന്ന നിലയിൽ ബിയ്ക്ജ്ിങ്, വാഷിുംഗ്െൺ ഡിസി, ടെഹ്റായിൻ,

യറാും, ടബർലിൻ,

മരുന്നു

ൾ

ടയർസ് ഫണ്ടിടന ഉചിതമായി പ്രചരിെികാനുും

ാവസ്ഥടയകൂെി

സാമ്പെി

തങ്ങളുടെ

വിയദ്ശ്െു

ൾ എന്നിവ ബാധികാെ രീതിയിൽ തുെരാൻ പ്ശ്ദ്ധ യ

രിഎും മിഷൻ യമധാവി

സവീ

സുംരുംഭങ്ങൾ,

യളാട് അയേൈും ഉരയദ്ശ്ിച്ചു.
സാമ്പെി

iv.പ്രതിസന്ധി

v. യ

ശ്ാസ്പ്തീയമായ

രണങ്ങൾ യനെുന്നതിനുള്ള ഉറവിെങ്ങൾ എന്നിവ തിരിച്ചറിയു

ഇരികു
സവീ

ണ്ടുരിെുെങ്ങൾ,

ച്ച

ാവിഡ്

ൾ

എന്നിവരുൾടെടെ

രരിപ്ശ്മങ്ങടളകുറിച്ച്

ഉര

രണങ്ങൾ,

ൂൊടത ര

സൈായികുന്ന

സായങ്കതി

അ

ടെട്ടു

മിഷൻ
വിദ്യ

യരായ

ഇന്ത്യകാടര

യമധാവിമാർ

വിവരിച്ചു.

ൾ,

ഗയവഷണങ്ങൾ

എന്നിവ

ർച്ചവയാധിടയ യനരിെുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ യദ്ശ്ീയ

മറ്റു

നെരെി

ടള

കുറിച്ചുും

അവർ

ൂട്ടിയച്ചർെു.

-19 നു എതിടരയുള്ള യരാരാട്ടെിൽ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾ സവായെമാകിയ

അറിവു

ൾ, അവരുടെ മി

ച്ച നെരെി

നമ്മുടെ അയാൾ രാജ്യങ്ങൾ യ

ൾ എന്നിവയുും അവർ റിയൊർട്ട് ടചയ്ക്തു.

ാവിഡ് -19 പ്രതിയരാധെിനായി ഇന്ത്യയുടെ മുൻഹ

യിൽ

ആരുംഭിച്ച SAARC രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രയതയ

ഫണ്ട് ഉരയയാഗിച്ച് നെെുന്ന യദ്ശ്ീയ പ്രതിയരാധ

പ്രവർെങ്ങൾകായുള്ള

നെരെി

ചൂെി

ാണിച്ചു.

സൈായ

അവരുടെ

ടളകുറിച്ചുും

പ്രവർെനെിനായിൽ

നിർയദ്ശ്ങ്ങൾകുും യപ്രാത്സാൈനെിനുും നരി അറിയികു
സമാരനെിൽ, ഇന്ത്യൻ മിഷനു
ദ്ൂടരയാടണങ്കിൽംും
രങ്കാളി
ഐ

പ്രധാനമപ്ന്ത്ി

യ

ാവിഡ്-19
ഊന്നി

യവുും ജ്ാപ്ഗതയുും രാജ്യെിന്ടറ ഭാവി

അയേൈും ചൂണ്ടി

യമധാവി

പ്രധാനമപ്ന്ത്ിയിൽ

ൾ

നിന്നുള്ള

യുും ടചയ്ക്തു.

ൾ വിയദ്ശ്െ് , തങ്ങളുടെ സവന്ത്ും സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുും

,ഇന്ത്യയുടെ

ളായിരികുടമന്നു

മിഷൻ

യരാരാട്ടെിൽ

രറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയിടല

ാെു സൂക്ഷികാൻ സൈായ

രൂർണ
ജ്നങളുടെ
മാ

ുടമന്ന്

ാണിച്ചു.

നയൂ ഡൽൈി
30 മാർച്ച്, 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.

