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સાર્કનાાં માંત્રીઓની પરિષદની અનૈપચારિર્ બેઠર્ (વર્ચ્યઅ
ક લ મોડ)
સપ્ટેમ્બિ 24, 2020
1. 24 સપ્ટેમ્બિ 2020 નાાં િોજ ભાિત ગણિાજ્્નાાં વવદેશ માંત્રી ડૉ. એસ. જ્શાંર્િે સાર્કનાાં માંત્રીઓની
પરિષદની વાર્ષષર્ અનૈપચારિર્ બેઠર્માાં ભાગ લીધો હતો. નેપાળની અધ્્ક્ષતામાાં આ બેઠર્ વર્ચ્યકઅલ મોડમાાં
્ોજવામાાં આવી હતી અને તેમાાં તમામ સાર્ક સભ્્ િાજ્્ોની સહભાગીતા જોવા મળી હતી.
2. 1997 થી ્ોજવામાાં આવતી અનૈપચારિર્ બેઠર્ો સાર્ક મયદ્દાઓ પિ દ્રવિર્ોણોનયાં આદાન-પ્રદાન ર્િવા UNGA
સત્રો

પિ

વવદેશ

માંત્રીઓની

હાજિીથી

પ્રદાન

થતી

તર્નો

ફા્દો

ઉઠાવે

છે .

3. આ બેઠર્માાં 26 સપ્ટેમ્બિ 2019 નાાં િોજ ન્્ૂ્ોર્કમાાં સાર્કનાાં માંત્રીઓની પરિષદની અાંવતમ અનૈપચારિર્ બેઠર્
પછીથી પ્રાાંવત્ સહર્ાિની વથથવત પિ મહા સવચવ પાસેથી અહેવાલ પ્રાપ્ત થ્ો હતો.
4. આ બેઠર્માાં ર્ોવવડ-19 મહામાિીનો મયર્ાબલો ર્િવા માટેનાાં પ્રાાંવત્ પ્ર્ાસોની સમીક્ષા ર્િવામાાં આવી હતી.
ખાસ ર્િીને, સમગ્ર પ્રાાંતમાાં આ મહામાિીનો મયર્ાબલો ર્િવા તિફનાાં સાં્યક્ત પગલાઓ લેવા 15 માચક 2020 નાાં
િોજ સાર્ક નેતાઓની વવડી્ો ર્ોન્ફિન્સની અધ્્ક્ષતામાાં ભાિતનાાં માનવન્ વડાપ્રધાનની આગેવાનીની
સહભાગીઓ દ્વાિા પ્રશાંસા ર્િવામાાં આવી હતી. આમાાં સાર્ક ર્ોવવડ-19 ઇમજક ન્સી ફાંડનયાં વનમાકણ ર્િવાનો
સમાવેશ થા્ છે , જે માાં તમામ દેશોએ થવૈવર્ચછર્ ્ોગદાનો આપવાનયાં વચન આપ્્યાં છે .
5. પોતાનાાં થટેટમેન્ટમાાં, ડૉ. જ્શાંર્િે જોડા્ેલા, સાંર્વલત, સયિવક્ષત અને સમૃદ્ધ દવક્ષણ એવશ્ાનાાં વનમાકણમાાં
સાર્ક તિફની ભાિતનાાં મક્ર્મ ર્રટબદ્ધતાનયાં પયનઃઉર્ચચાિણ ર્્યું હતયાં. તેણે સાર્ક આગેવાનોની વવડી્ો ર્ોન્ફિન્સનાાં
અનયસિણમાાં વર્ચ્યકઅલી આિોગ્્ વ્્ાવસાવ્ર્ો અને વ્્ાપાિ અવધર્ાિીઓની બેઠર્ો ્ોજવી, ‘ર્ોવવડ-19 ઇન્ફમેશન
એક્સચેંજ પ્લેટફોમક (COINEX)’ નયાં વનમાકણ ર્િવયાં, સાર્ક ફૂડ બેંર્ ્ાંત્રણાનાાં વવદેશી મયદ્રાની ફેિબદલ અને
સરિ્ર્િણ સવહત ભાિત દ્વાિા લેવામાાં આવેલા અનેર્ પગલાઓ પિ પ્રર્ાશ પાડ્્ો હતો. ડૉ. જ્શાંર્િે માવહતી
આપી હતી ર્ે ભાિતનાાં સાર્ક ર્ોવવડ-19 ઇમજક ન્સી ફાંડમાાં ્ોગદાન અાંતગકત, સાર્ક પ્રાાંતમાાં આવેલા દેશોને 2.3
વમવલ્ન અમેરિર્ન ડૉલિની મૂલ્્ની મહત્વની દવાઓ, તબીબી સામગ્રીઓ, ર્ોવવડ સયિક્ષા અને તપાસણી રર્ટ્સ
અને અન્્ સાધનોનાાં પૂિવઠાઓ ઉપલબ્ધ ર્િાવવામાાં આવ્્ા હતા. તેણે ર્ોવવડ-19 મહામાિીનો સામનો ર્િવા
સાર્ક પ્રાાંતમાાં આવેલા દેશોને સહા્ ર્િવાની ભાિતની સાતત્્પૂણક ર્રટબદ્ધતાનયાં પયનઃઉર્ચચાિણ ર્્યું હતયાં.

6. ડૉ. જ્શાંર્િે દવક્ષણ એવશ્ામાાં સાં્યક્ત સાંગઠન અને સમૃવદ્ધ માટેની સાંપૂણક સાંભાવનાને આત્મસાત ર્િવાનાાં
સાર્કનાાં ધ્્ે્માાં બાધર્ એવા આતાંર્ અને વવગ્રહનાાં પોષર્, સહા્ર્ અને પ્રોત્સાહર્ બળો સવહત આતાંર્વાદનાાં
અવભશાપને હિાવવા સાં્યક્ત િીતે વનશ્ચ્ ર્િવા સાર્ક સભ્્ િાજ્્ોને આહ્વાન ર્્યું હતયાં.
નવી રદલ્હી
સપ્ટેમ્બિ 24, 2020

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