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કોવિડ-19 પર સાકક આગેિાનોનાાં વિડીયો ફોન્ફરન્સ પરનાં અનસરણ
માર્ક 23, 2020
1. િડાપ્રધાનની પહેલ પર, 15 માર્ક 2020 નાાં રોજ કોવિડ-19 નો સામનો કરિા બાબત પર સાકક આગેિાનોની એક
વિડીયો કોન્ફરન્સ યોજિામાાં આિી હતી. આ કોન્ફરન્સમાાં કોવિડ-19 મહામારીનાાં અભૂતપૂિક પડકાર સામે સાથે મળીને
લડિા માટે સાકક પ્રાાંતમાાં દેશોનાાં એકસમાન સાંકલ્પનાં વનરૂપણ થયાં હતાં.
2. તમામ સાકક દેશોમાાં કોવિડ-19 કેસોની સાંખ્યા સતત રીતે િધી રહી છે , જે પડકારને સાંબોધિા અને તેની અસરોને દૂર
કરિા માટે સાંપૂણક એકતા સાથે બધાએ કાયક કરિા માટેની જરૂરીયાતને િધારે અવનિાયક બનાિે છે .
3. િડાપ્રધાન દ્િારા જાહેર કયાક અનસાર, ત્યારથી તાત્કાવલક પગલાઓનાાં ખર્ાકઓ પહોંર્ી િળિા માટે ભારતે પ્રારાંવભક
યએસ ડોલર 10 વમવલયનની ઑફર સાથે કોવિડ-19 આપાત્તકાવલન ભાંડોળનાં વનમાકણ કયું છે . આ ભાંડોળ કાયકરત કરિામાાં
આવયાં છે અને આ પ્રાાંતમાાં વયવતતગત દેશોમાાં તબીબી પૂરિઠાઓ અને સાધનોની તાત્કાવલક આિશ્યકતાઓ આ ભાંડોળથી
પૂણક કરિામાાં આિી રહી છે . તે પ્રોત્સાહક છે કે, સહકારની ભાિના સાથે, શ્રીલાંકા (યએસ ડોલર 5 વમવલયન),
બાાંગ્લાદેશ (યએસ ડોલર 1.5 વમવલયન), નેપાળ (યએસ ડોલર 1 વમવલયન), અફઘાવનસ્તાન (યએસડોલર 1 વમવલયન),
માલદીિ (યએસ ડોલર 200,000) અને ભટાન (યએસ ડોલર 100,000) નાાં યોગદાનો આપિાની પ્રવતબદ્ધતા
દશાકિિામાાં આિી છે જે કોવિડ-19 આપાત્તકાવલન ભાંડોળની કલ રકમને યએસ ડોલર 18.3 વમવલયન સધી પહોંર્ાડે છે .
જે સાથે મળીને કાયક કરિામાાં સહભાગી દેશોની કટટબદ્ધતાની ઉંડાણપૂિકકની સાંયતત ભાિના ખરા અથકમાાં પ્રવતબબવબત કરે
છે .
4. સાકક ટડઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ સેન્ટર (એસડીએમસી-આઇય), ગાાંધીનગર દ્િારા સાકક દેશોમાાં સાંયતત ઉપયોગ માર્ે
કોવિડ-19 પર એક િેબસાઇટ (http://www.covid19-sdmc.org) બનાિિામાાં આિી છે . આ િેબસાઇટનો ધ્યેય,
તમામ સભ્ય દેશોની સટિય સહભાગીતા સાથે, પ્રાાંતમાાં કોવિડ-19 સાંબાંવધત વિકસતી પટરવસ્થવત પર માવહતી અને
અપડેટ્સનો પ્રર્ાર કરિાનો, અને સભ્ય દેશોમાાં શ્રેષ્ઠ પ્રથાઓન અનસરણ કરિામાાં આિે તેિો છે .
5. પ્રિેશ બબદઓ પર ર્કાસણી, સાંપકકમાાં આિેલી વયવતતઓની ભાળ મેળિિી, તિોરન્ટાઇન અને આઇસોલેશન
સવિધાઓ િગેરે બાબતનાાં ર્ોતકસ પ્રોટોકોલ સવહત અત્યાર સધીમાાં કોવિડ-19 નાાં ફેલાિાનો પ્રવતકાર કરિાનાાં અનભિોનાં
આદાન-પ્રદાન કરિા માટે 26 માર્ક 2020 નાાં રોજ સાકક દેશોનાાં િટરષ્ઠ આરોગ્ય વયાિસાવયકોની વિડીયો કોન્ફરન્સનાં
આયોજન કરિાનો પણ પ્રસ્તાિ છે . કોન્ફરન્સમાાં થનારી ર્ર્ાકઓમાાં આપાત્તકાવલન પ્રવતભાિ ટૂકડીઓ માટે ઓનલાઇન
તાવલમ અભ્યાસિમો પર વયિહારાં સાંયતત કાયકિાહી, ઇન્ટીગ્રેટેડ ટડસીઝ સિેલન્સ પોટકલનાં વનમાકણ કરિાં, સામાન્ય

સાંશોધમ માંર્નાં વનમાકણ અને દવિણ એવશયન પ્રાાંતમાાં મહામારીઓનાં વનયાંત્રણ કરિા પરનાાં સાંશોધનનાાં સાંકલનનો સમાિેશ
કરિાનો પણ પ્રસ્તાિ છે .
6. ભારતનાં માનિાં છે કે આ પડકારજનક સમયમાાં સ્ત્રોતો, વનપણતાઓ, શ્રેષ્ઠ પ્રથાઓ અને િમતાઓનાં આદાન-પ્રદાન
કરિાથી સાકક પ્રાાંતમાાં દેશો િધારે નજીક આિશે.
નિી ટદલ્હી
માર્ક 23, 2020

DISCLAIMER : This is an approximate translation. The original is available in English on
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