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 پر سواالت کے میڈیا کے حوالے سے دواسازی اور منشیات متعلقہ سے 91کووڈ 

 جواب کا ترجمان سرکاری
 0202 ،اپریل 07

 

 :کہا نے سریواستو انوراگ جناب ترجمان سرکاری میں، جواب کے سواالت
 کے کرنے پیدا تنازعہ غیرضروری پر معاملے کے دواسازی اور منشیات متعلقہ سے 91کووڈ  نے ہم"

 پہلی بھی ہماری طرح، کی حکومت دار ذمہ ایک۔ ہیں دیکھی کوششیں کی طرف سے میڈیا کچھ لئے
 ذخیرہ مناسب کا ادویات لئے کے ضرورت کی لوگوں اپنے ہمارے کہ ہے بنانا یقینی یہ داری ذمہ

 لئے کے روکنے کو برآمدات کی مصنوعات کی دواسازی کئی لئے کے بنانے یقینی کو اس۔ ہو موجود
 کا ضروریات ممکنہ تحت کے منظرناموں مختلف دوران اس ۔تھے گئے کیے اقدامات عارضی کچھ
 نے ٹی ایف جی ڈی ۔ہے گیا کردیا ختم پر پیمانے بڑے کو پابندیوں انلینے کے بعد  جائزہ جامع ایک

 آکسیروکلون ہائیڈرو اور پیراسیٹامول ۔ہے دی دے اطالع کی اٹھانے پابندیاں پر ادویات 91 روز گذشتہ

 کی مانگ کی ان اور گا جائے رکھا میں زمرے یافتہ الئسنس انھیں میں، سلسلے کے( کیو سی ایچ)
 پورا کو معاہدوں برآمد کو کمپنیوں ہماری پوزیشن کی اسٹاک۔ گی جائے کی نگرانی مسلسل پر پوزیشن
 و انہوں نے کر رکھے ہیں۔ج ہے سکتی دے اجازت کی کرنے
 ہے رکھا قائم یہ بنیاد ہمیشہ نے ہندوستان ہوئے، دیکھتے کو کی مشکل حالت ضمر وبائی 91 -کووڈ

 بھارت نے سے نظر نقطہ اس۔ چاہئے کرنا مظاہرہ کا تعاون اور یکجہتی مضبوط کو برادری عالمی کہ
 پسند انسانیت کے ضمر وبائی۔ کوشش کی بھی لئے کے انخال کے شہریوں کے ممالک دوسرے
 میں مقدار مناسب کو ممالک پڑوسی تمام اپنے ہندوستان کہ ہے گیا کیا فیصلہ یہ نظر، پیش کے پہلوؤں
 ان ہم۔ ہیں منحصر پر صالحیتوں ہماری جو گا کرے فراہم کیو سی ایچ اور پیراسیٹامول الئسنس

 پر طور خاص سے ضمر وبائی جو گے کریں سپالئی بھی کو ممالک ایسے کچھ کودواؤں  ضروری
 سیاست پر معاملے اس یا کی آرائی قیاس کسی میں سلسلے اس ہم لہذا۔ ہیں ہوئے متاثر طرح بری

 "۔گے کریں شکنی حوصلہ کی کوشش بھی کسی کی کرنے
 
 

 دہلی نئی
 0202 ،اپریل 07
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