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ਕੋਵਿਡ -19 'ਤੇ ਸਾਰਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਫਾਲੋ ਅਪ
23 ਮਾਰਚ, 2020

1. ਕੋਵਿਡ -19 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 15 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂ ੰ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਵਿਲ 'ਤੇ ਸਾਰਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਿੀਡੀਓ
ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਿੋਈ। ਇਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਿਾਮਾਰੀ ਦੀ ਵਨਿੇਕਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਵ ੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇ
ਸਾਂਝੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਸੀ।
2. ਸਾਰੇ ਸਾਰਕ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਿਧ ਰਿੀ ਿੈ, ਵ ਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਵ ੱਠਣ
ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂ ੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਵਰਆਂ ਿੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਟ
ੁੱ ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੂ ੰ ਿੋਰ ਤਾਕਤ ਵਮਲੀ ਿੈ।
3. ਵ ਿੇਂ ਵਕ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਵਨਆ ਿੈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੁ ਰੰਤ ਕਾਰਿਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ
ਦੇ ਸੁਰੂਆਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ -19 ਐਮਰ ੈਂਸੀ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਿੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਨੂ ੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ
ਖੇਤਰ ਦੇ ਿੱਖ ਿੱਖ ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਾ ੋ-ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਇਸ ਫੰਡ ਰਾਿੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਾ ਰਿੀਆਂ ਿਨ। ਇਿ ਗੱਲ ਉਤਸਾਿ ਨਕ ਿੈ ਵਕ ਸਵਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਨਾਲ ਸਰੀ ਲੰਕਾ (50 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ),
ਬੰਗਲਾਦੇਸ (15 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ), ਨੇ ਪਾਲ (10 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ), ਅਫਗਾਵਨਸਤਾਨ (10 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ
ਡਾਲਰ), ਮਾਲਦੀਿ ( 200,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਅਤੇ ਭੂ ਟਾਨ (100,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਨੇ ਿੀ COVID-19
ਐਮਰ ੈਂਸੀ ਫੰਡ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਵ ਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਕੁ ਲ
ੱ ਰਕਮ 1.83 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਿੋ ਗਈ ਿੈ। ਇਿ
ਯੋਗਦਾਨ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਮਲ ੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਡੂ ਘ
ੰ ੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂ ੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ।
4. SAARC ਆਪਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰ (SDMC-IU), ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਨੇ ਸਾਰਕ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ -19 ਬਾਰੇ
ਇੱਕ ਿੈਬਸਾਈਟ (http://www.covid19-sdmc.org/) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਇਸ ਿੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਉਦੇਸ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸਾਂ
ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਰੋ ਰਿੇ COVID-19 ਦੇ ਿਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਾ ਰਿੀਆਂ ਸਰਬੋਤਮ ਪਰਥਾਿਾਂ ਦਾ ਪਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਿੈ।
5. ਸਾਰਕ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਸਿਤ ਪੇਸੇਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿੀ 26 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂ ੰ ਕਰਨ ਦੀ ਤ ਿੀਜ਼ ਿੈ,
ਵ ਸ ਰਾਿੀਂ ਿੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂ ੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤਜ਼ਰਵਬਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਾਿੇਗਾ, ਵ ਸ ਵਿਚ ਪਰਿੇਸ
ਵਬੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਕ੍ਰੀਵਨੰਗ ਨਾਲ ੜ
ੁ ੇ ਖਾਸ ਪਰੋਟੋਕੋਲ, ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ, ਕੁ ਆਰੰਟੀਨ ਅਤੇ ਆਈਸੋਲੇਸਨ
ਸਿੂਲਤਾਂ ਆਵਦ ਿੀ ਸਾਮਲ ਿੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਿੋਣ ਿਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਐਮਰ ੈਂਸੀ ਪਰਤੀਵਕ੍ਰਆ ਟੀਮਾਂ ਲਈ
ਆਨਲਾਈਨ ਟਰ ੇਵਨੰਗ ਕੈਪਸੂਲ, ਏਕੀਵਕ੍ਰਤ ਰੋਗ ਵਨਗਰਾਨੀ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸਾਂਝੇ ਸੋਧ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣ

ਏਸੀਆਈ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਮਿਾਂਮਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਵਿਿਾਰਕ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਦੀ
ਤ ਿੀਜ਼ ਸੱਮਲ ਿੈ।
6. ਭਾਰਤ ਨੂ ੰ ਯਕੀਨ ਿੈ ਵਕ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਧਨਾਂ, ਮਿਾਰਤ, ਸਰਬੋਤਮ ਅਵਭਆਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਿਾਂ ਨੂ ੰ ਸਾਂਝਾ
ਕਰਕੇ ਸਾਰਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਨੂ ੰ ਇਕ ਦੂ ੇ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਵਲਆਉਣ ਵਿਚ ਬਿੁਤ ਮਦਦ ਵਮਲੇ ਗੀ।
ਨਿੀਂ ਵਦੱਲੀ
23 ਮਾਰਚ, 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.

