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ಕೋವಿಡ್-19 ಕುರಿತು ಸಾರ್ಕ್ ನಾಯಕರ ವೀಡಿಯೊ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು 

ಅನುಸರಿಸಿ 

ಮಾರ್ಚ್ 23, 2020 

 

1. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ, ಕೋವಿಡ್-19 ಅನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾರ್ಕ್ ನಾಯಕರ 

ವೀಡಿಯೊ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು 15 ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರಂದು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಕೋವಿಡ್-19 

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೊಗದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸವಾಲನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ಸಾರ್ಕ್ ಪ್ರದೇಶದ ದೇಶಗಳ 

ಹಂಚಿಕೆಯ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಸಮ್ಮೇಳನವು ನಿರೂಪಿಸಿತು. 

2. ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ಕ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ 

ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ, ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ 

ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ವರ್ತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 

3. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಂತೆ, ಭಾರತವು ತಕ್ಷಣದ ಕ್ರಮಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು 10 

ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಸ್ತಾಪದೊಂದಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ತುರ್ತು ನಿಧಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. 

ಈ ನಿಧಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ನಿಧಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 

ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು 

ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು, ಶ್ರೀಲಂಕಾ (5 ಮಿಲಿಯನ್ 

ಡಾಲರ್), ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ (1.5 ಮಿಲಿಯನ್), ನೇಪಾಳ (1 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್), 

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ (1 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್), ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ (ಡಾಲರ್ 200,000) ಮತ್ತು 

ಭೂತಾನ್ (ಡಾಲರ್ 100,000) ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿ ಕೋವಿಡ್-19 ತುರ್ತು 

ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 18.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಭಾಗವಹಿಸುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು 

ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. 

4. ಸಾರ್ಕ್ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ (ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ-ಐಯು), ಗಾಂಧಿನಗರವು ಸಾರ್ಕ್ ದೇಶಗಳ 

ಹಂಚಿಕೆಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಕೋವಿಡ್-19 ನಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ (http://www.covid19-sdmc.org/) ಅನ್ನು 

ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಈ 

ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ 

ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯ 

ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. 

5. ಪ್ರವೇಶ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್, ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅನ್ನು 

ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು 

ಎದುರಿಸುವ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು 26 ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರಂದು ಸಾರ್ಕ್ 

ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರ ವೀಡಿಯೊ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ನಡೆಸಲು 

ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಆನ್



ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜಂಟಿ ಕ್ರಮ, ಸಮಗ್ರ ರೋಗ ಕಣ್ಗಾವಲು 

ಪೋರ್ಟಲ್ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ 

ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲು 

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

6. ಈ ಸವಾಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ, ಪರಿಣತಿ, ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಮತ್ತು 

ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಸಾರ್ಕ್ ಪ್ರದೇಶದ ದೇಶಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಮಯ 

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಭಾರತದ ನಂಬಿಕೆ. 

 

ನವ ದೆಹಲಿ 

ಮಾರ್ಚ್ 23, 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. 

 

 


