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__________________________________________________________
COVID-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਸਉਸਿਕਲਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ
ਦਾ ਅਸਧਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ
7 ਅਪ੍ਰਲ
ੈ , 2020
ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਦੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਧਕਾਸਰਤ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁ ਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਸਕਹਾ:
"ਸਾਨੰ COVID-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਸਉਸਿਕਲਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁ ਝ ਵਰਗਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਬੇਲੋੜਾ
ਸਵਵਾਦ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁ ਝ ਕੋਸਸ਼੍ਸ਼੍ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲੱਸਗਆ ਹੈ। ਸਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਸਹਲੀ ਸਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ
ਆਪ੍ਣੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭੰਡਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ
ਫਾਰਮਾਸਸਉਸਿਕਲ ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ ਦੇ ਸਨਰਯਾਤ ਉੱਤੇ ਪ੍ਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁ ਝ ਆਰਜ਼ੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖਵੱਖ ਹਾਲਾਤ ਸਵੱਚ ਸੰਭਾਵਤ ਲੋ ੜਾਂ ਦਾ ਸਵਆਪ੍ਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਸਗਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵਤ ਹਾਲਾਤ ਲਈ
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ ਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪ੍ਾਬੰਦੀਆਂ ਹਿਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
DGFT ਨੇ ਕੱਲ੍ 14 ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪ੍ਾਬੰਦੀਆਂ ਹਿਾਉਣ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਜਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ੈਰਾਸੀਿਾਮੋਲ ਅਤੇ
ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋ ਰੋਕਵੀਨ (HCQ) ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇੰਨਾਂ ਨੰ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼੍ੁਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਵੱਚ ਰੱਸਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ ਾਂ
ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਸਸਥਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤ ਸਿਾਕ ਦੀ ਸਸਥਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਪ੍ਨੀਆਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨਰਯਾਤ ਦੇ ਕ਼ਰਾਰ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਭਆਨਕਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼੍ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰ ਮਜ਼ਬਤ
ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਵਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼੍ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਸਰਕਾਂ ਨੰ ਸੁਰੱਸਖਅਤ
ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਨੱਖੀ ਪ੍ਸਹਲਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਸਕ ਭਾਰਤ
ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪ੍ਣੇ ਉੱਪ੍ਰ ਸਨਰਭਰ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੰ ਢੁ ਕਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਸਵੱਚ ਪ੍ੈਰਾਸੀਿਾਮੋਲ ਅਤੇ
ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋ ਰੋਕਵੀਨ (HCQ) ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਵਗ
ੇ ਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਕੁ ਝ ਅਸਜਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੰ
ਸਪ੍ਲਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਸਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧ ਸਵਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਿਕਲਾਂ
ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੰ ਸਸਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸਸ਼੍ਸ਼੍ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਨਵੀਂ ਸਦੱਲੀ
7 ਅਪ੍ਰਲ
ੈ , 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.

