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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਨੇ ਖਤੇਰ ਵ ਿੱਚ ਕਵੋ ਡ -19 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਕ ਆਗੂਆ ਂ
ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ 
15 ਮਾਰਚ, 2020 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਦਿੱਤੀ ਸਾਰਕ ਦੇਸਾਂ ਲਈ ਕੋਵ ਡ -19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼  

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰੀ ਨਵਰੰਦਰ ਮਦੋੀ ਨੇ ਸਾਰਕ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ  ੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੋਵ ਡ 
-19 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 
 

ਸਾਝਂਾ ਇਵਤਹਾਸ - ਸਾਝਂਾ ਭਵ ਿੱਖ 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਘਿੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੋਵਟਸ 'ਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵ ਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਨੇਤਾ ਾਂ ਦਾ ਧੰਨ ਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਕ 
ਦੇਸਾਂ ਦ ੇਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਆਪ੍ਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਆਪ੍ਸੀ ਜੁੜਾਅ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ 
ਦੇਸਾਂ ਨੰੂ ਵਮਲ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਰਵਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
 

ਭਵ ਿੱਖ ਦੀ ਰਾਹ 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਵਹਯਗੋ ਦੀ ਭਾ ਨਾ ਵ ਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ  ਿੱਲੋਂ ਸ -ੈਇਿੱਛੁਕ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਵ ਡ -
19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਰਿੱਖੀ, ਵਜਸ ਵ ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ 
ਦੇਣ ਦੀ ਪੇ੍ਸਕਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੋਈ  ੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇਸਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁਿੱਕਣ 'ਤੇ ਆਉਣ  ਾਲੇ 
ਖਰਚ ੇਪੂ੍ਰ ੇਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਾਂ ਦਿੱਵਸਆ ਵਕ ਭਾਰਤ ਟੈਸਵਟੰਗ ਵਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼-ੋਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈਸ 
ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰੈਵਪ੍ਡ ਵਰਸਪ੍ਾਂਸ ਟੀਮ ਬਣਾ ਵਰਹਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈ੍ਣ 'ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 
ਲਈ ਵਤਆਰ ਰਹੇਗੀ। 
 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਸਪ੍ੌਂਸ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਵਸਖਲਾਈ ਕੈਪ੍ਸੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਕੀਵਿਤ ਰੋਗ ਵਨਗਰਾਨੀ ਪੋ੍ਰਟਲ ਦਾ ਸਾਿੱਫਟ ੇਅਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇ੍ਸਕਸ  ੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ 
ਸੰਭਾ ਤ  ਾਇਰਸ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ,ੇ ਜੋ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਵ ਚ ਆਏ ਸੀ। 
ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਸਰਬੋਤਮ ਪ੍ਰਥਾ ਾਂ ਸਾਝਂੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਕ ਆਪ੍ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰ ਵਜਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੰਤਰਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵਦਿੱਤਾ। 
 

ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਦਿੱਖਣੀ ਏਸੀਆਈ ਖਤੇਰ ਅੰਦਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ  ਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ 
ਵਰਸਰਚ ਪ੍ਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ  ੀ ਵਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਾ ਂਨੇ ਦੂਰ ਭਵ ਿੱਖ ਵ ਚ COVID-19 ਦੇ ਸਾਮ੍ਣੇ ਆਉਣ 



 ਾਲੇ ਆਰਵਥਕ ਨਤੀਵਜਆਂ ਅਤ ੇਅੰਦਰੂਨੀ  ਪ੍ਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਿੱਲ ਚੇਨਾਂ ਨੰੂ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾ ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ 
ਮਾਹਰਾਂ  ਿੱਲੋਂ ਵ ਚਾਲੇ ਵ ਚਾਰ  ਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵਦਿੱਤਾ। 
 

ਨੇਤਾ ਾਂ ਨੇ ਤਜ ੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨ ਾਦ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਮਲਜੁਲ ਕੇ 
ਲੜਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ੍ ਨੰੂ ਦੁਹਰਾਉਂਵਦਆਂ ਹੋਏ ਵਕਹਾ ਵਕ ਸਾਰਕ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸਵਹਯੋਗ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਨਮੂਨੇ 
 ਜੋਂ ਪੇ੍ਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 
 

ਤਜ਼ਰਬਾ ਸਾਝਂਾ ਕਰਨਾ  

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸਕ ਮੰਤਰ ਵਰਹਾ ਹੈ 'ਵਤਆਰ ਰਹ,ੋ ਪ੍ਰ ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ'। ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ 
ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਚੁਿੱਕੇ ਗਏ ਵਕਿੱਵਰਆਸੀਲ ਕਦਮ ਵਗਣਾਏ, ਵਜਨ੍ਾਂ ਵ ਚ ਸਾਮਲ ਹਨ - ਚਰਨਬਿੱਧ ਪ੍ਰਤੀਵਕਵਰਆ ਤੰਤਰ, ਦੇਸ 
ਅੰਦਰ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੀਵਨੰਗ, ਟੀ ੀ, ਵਪ੍ਰੰਟ ਅਤੇ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਵਹੰਮਾ,ਂ ਕਮਜ਼ੋਰ 
 ਰਗਾਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਸ ਯਤਨ, ਡਾਇਗਨੌਸਵਟਕ ਸੁਵ ਧਾ ਾਂ ਨੰੂ  ਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ 
ਹਰੇਕ ਪ੍ੜਾਅ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵ ਕਵਸਤ ਕਰਨਾ। 
 

ਉਨ੍ਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾ ਵਸਰਫ ਤਕਰੀਬਨ 1400 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੰੂ  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਦੇਸਾਂ ਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ 
ਬਾਹਰ ਕਿੱਢ ਵਲਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਵਕ 'ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਗਆੁਂਢੀ'  ਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਵਹਤ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਨੰੂ 
 ੀ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਬਾਹਰ ਕਿੱਵਢਆ ਹੈ। 
 

ਰਾਸਟਰਪ੍ਤੀ ਅਸਰਫ ਗਨੀ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਅਫਗਾਵਨਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ - ਇਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ 
ਇਸਦੀ ਖੁਿੱਲੀ ਸਰਹਿੱਦ। ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਵਡਫ਼ਯੂਜ਼ਨ ਪੈ੍ਟਰਨ ਦੀ ਮਾਡਵਲੰਗ, ਟੈਲੀਮੇਡੀਸਨ ਲਈ ਸਾਝਂੇ ਢਾਂਚ ੇਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਅਤੇ 
ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸਾਂ ਦਰਵਮਆਨ  ਧੇਰ ੇਸਵਹਯੋਗ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵਦਿੱਤਾ। 
 

ਰਾਸਟਰਪ੍ਤੀ ਇਬਰਾਵਹਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਲੀਹ ਨੇ ਕੋਵ ਡ -19 ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ  ਿੱਲੋਂ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ 
ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ  ੁਹਾਨ ਤੋਂ ਨੌਂ ਮਾਲਦੀ ੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਕਿੱਢ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 
ਸੁਕਰੀਆ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਦਸੇ ਵ ਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪ੍ਾਟ ੇਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਰਵਥਕਤਾ ਉੱਪ੍ਰ ਪ੍ਏ ਕੋਵ ਡ -19 ਦੇ ਮਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾ  
ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪ੍ਾਇਆ। ਉਨ੍ਾ ਂਨੇ ਇਨ੍ਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਏਜਸੰੀਆਂ ਵ ਚਾਲੇ ਨੇੜਲੇ 
ਸਵਹਯੋਗ, ਆਰਵਥਕ ਰਾਹਤ ਪੈ੍ਕੇਜ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲੰਬੀ ਵਮਆਦ  ਾਲੀ ਵਰਕ ਰੀ ਯਜੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ 
ਵਦਿੱਤਾ। 
 

ਰਾਸਟਰਪ੍ਤੀ ਗੋਤਾਬਾਇਆ ਰਾਜਪ੍ਕਸ ਨੇ  ਰਤਮਾਨ ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਰਵਥਕਤਾ ਨੰੂ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ  ਿੱਲ ਸਾਰਕ 
ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਿੱਕਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਕੋਵ ਡ -19 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰੀ 
ਮਾਮਵਲਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਬੋਤਮ ਪ੍ਰਥਾ ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਿੱਧਰ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ 
ਦੀ  ੀ ਵਸਫਾਰਸ ਕੀਤੀ। 
 



ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕੁ ਾਰਨਟੀਨ ਦੌਰਾਨ  ੁਹਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਿੱਟ 23 ਬੰਗਲਾਦੇਸੀ 
ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ  ਾਪ੍ਸ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਦੋੀ ਦਾ ਧੰਨ ਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਾ ਂਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਹਤ 
ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕਿੱਤਰਾਂ ਵ ਚਾਲੇ  ੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਿੱਧਰ 'ਤੇ ਗਿੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ 
ਵਦਿੱਤਾ। 
 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪ੍ੀ ਸਰਮਾ ਓਲੀ ਨੇ ਸਾਰਕ ਨੇਤਾ ਾਂ ਨੰੂ ਕੋਵ ਡ  -19 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇਪ੍ਾਲ  ਿੱਲੋਂ ਚੁਿੱਕੇ 
ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਸਾਰਕ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇਸ 
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵ ਚ ਮਦਦ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਲੋਟੇ ਸੇਵਰੰਗ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਹ ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਭੂਗੋਵਲਕ ਸੀਮਾ ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰ ਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, 
ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਲਈ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਰ  ੀ ਮਹਿੱਤ ਪੂ੍ਰਨ ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਵ ਡ -19 ਦੇ ਆਰਵਥਕ 
ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹਏੋ ਉਨ੍ਾ ਂਨੇ ਆਵਖਆ ਵਕ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਵਥਕਤਾ ਾਂ 'ਤੇ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਅਸਰ ਪ੍ਾ ੇਗੀ। 
 

ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਫਰ ਵਮਰਜ਼ਾ ਨੇ ਸਾਰਕ ਸਕਿੱਤਰੇਤ ਨੰੂ ਵਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅੰਕਵੜਆਂ ਦੇ  ਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ 
ਵ ਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਵਦਿੱਤੇ 
ਜਾਣ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਵਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਸਾਰਕ ਵਸਹਤ ਮੰਤਰੀਆ ਂਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਬਮਾਰੀ ਦੀ 
ਵਨਗਰਾਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜ ੇਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵ ਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼ ਰਿੱਖੀ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 



 

 


