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ପଡ ୋଶୀ ତଥୋ ପ୍ରମୁଖ ସହଭୋଗୀ ଡେଶମୋନଙ୍କୁ ଭୋରତଡର ଉତ୍ପୋେିତ ଟୀକୋ ଡ ୋଗୋଣ
ଜୋନୁ ଆରୀ 19, 2021
1. ପଡ ୋଶୀ ତଥୋ ପ୍ରମୁଖ ସହଭୋଗୀ ଡେଶମୋନଙ୍କୁ ଭୋରତଡର ଉତ୍ପୋେିତ ଟୀକୋ ଡ ୋଗୋଣ ପୋଇଁ ଭୋରତ ସରକୋର ନିଡେେନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଡେେନକୁ େୃ ଷ୍ଟିଡର
ରଖି ଏେଂ ଭୋରତର ଟୀକୋ ଉତ୍ପୋେନ ତଥୋ େିତରଣ କ୍ଷମତୋକୁ େୟେହୋର କରି ସମସ୍ତ ମୋନେଜୋତିକୁ ଡକୋଭି ମହୋମୋରୀର ମୁକୋେିଲୋ କରିେୋଡର ଭୋରତ ସୋହୋ ୟ କରିେ।
ଭୁଟୋନ, ମୋଳଦ୍ୱୀପ, େୋଙ୍ଗଲୋଡେଶ, ଡନପୋଳ, ମିଆଁମୋର ଏେଂ ଡସଡେଲସକୁ ଅନୁ େୋନ ସହୋୟତୋ ଜରିଆଡର ଟୀକୋ ଡ ୋଗୋଣ 20 ଜୋନୁ ଆରୀ 2021 ରୁ ଆରମ୍ଭ ଡହେ। ଏ
ସମବନ୍ଧଡର ଆଡମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କୋ, ଆଫଗୋନିସ୍ତୋନ ଏେଂ ମରିସସଠୋରୁ ଆେଶୟକ ନିୟୋମକ ମଞ୍ଜୁରୀକୁ ଅଡପକ୍ଷୋ କରିଛୁ।
2. ଅନୟ ଡେଶମୋନଙ୍କ ପରି ଭୋରତଡର ଟୀକୋକରଣ କୋ ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱୋସ୍ଥ୍ୟଡସେୋ କମ୍େୋରୀ, ଫ୍ରଣ୍ଟଲୋଇନ କମ୍େୋରୀ ଏେଂ ସେୁ ଠୋରୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଡଲୋକଙ୍କୁ ଡନଇ ପ ୍ୟୋୟକ୍ରଡମ
କୋ ୍ୟକୋରୀ କରୋ ୋଉଛି। ଘଡରୋଇ ଆେଶୟକତୋକୁ େୃ ଷ୍ଟିଡର ରଖି ଭୋରତ ଆସନ୍ତୋ ସପ୍ତୋହ ଏେଂ ମୋସଗୁ କ
ି ମଧ୍ୟଡର ପ ୍ୟୋୟକ୍ରଡମ ସହଭୋଗୀ ଡେଶମୋନଙ୍କୁ ଡକୋଭି -19
ଟୀକୋ ଡ ୋଗୋଇଡେେ। ଏହୋ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରୋ ିେଡ

େିଡେଶକୁ ଡ ୋଗୋଣ କରୁଥିେୋଡେଡଳ ଘଡରୋଇ ଆେଶୟକତୋ ପୂରଣ କରିେୋ ପୋଇଁ ଘଡରୋଇ ଉତ୍ପୋେକଙ୍କ ପୋଖଡର

ପ ୍ୟୋପ୍ତ ପରିମୋଣଡର ଟୀକୋ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି।
3. ଟୀକୋ େିତରଣ ପୂେ୍ରୁ ପ୍ରଶୋସନିକ ତଥୋ କୋ ୍ୟକ୍ଷମ େିଗକୁ ଅନ୍ତଭ୍ୁକ୍ତ କରି ଟୀକୋକରଣ ପରିେୋଳକ, ଡକୋଲଡ ଡେନ୍ ଅଧିକୋରୀ, ସୂେନୋ ଅଧିକୋରୀ ଏେଂ ଗ୍ରହଣକୋରୀ
ଡେଶର ୋଟୋ ପରିେୋଳକଙ୍କ ପୋଇଁ ଉଭୟ ରୋଷ୍ଟ୍ରୀୟ ତଥୋ ପ୍ରୋଡେଶିକ ସ୍ତରଡର ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କୋ ୍ୟକ୍ରମ 19-20 ଜୋନୁ ଆରୀ 2021 ଡର ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ଡହେ।
4. ଭୋରତ ପୂେ୍ରୁ ଡକୋଭି -19 ମହୋମୋରୀ ସମୟଡର ହୋଇଡରୋକ୍ସିଡକଲୋଡରୋକୁ ଇନ୍, ଡରମଡ ସିଭିର୍ ଏେଂ ପୋରୋସିଟୋଡମୋଲ୍ ଟୋେଡଲଟ୍, ଏେଂ

ୋଇଡନୋଷ୍ଟିକ୍ କିଟ୍,

ଡଭଣ୍ଟିଡଲଟର, ମୋସ୍କ, ଡଗଲୋଭ ଏେଂ ଅନୟୋନୟ େିକତ୍ସ
ି ୋ ସୋମଗ୍ରୀ ଅଡନକ ଡେଶକୁ ଡ ୋଗୋଇ ଡେଇଥିଲୋ।
5. ତ୍ୱରୋନିବତ କିଲନକ
ି ୋଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ପୋଇଁ ଭୋଗିେୋରୀ (ପିଏସିଟ)ି କୋ ୍ୟକ୍ରମ ମୋଧ୍ୟମଡର ଭୋରତ ନିଜର ପଡ ୋଶୀ ଡେଶମୋନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡସମୋନଙ୍କର କିଲନକ
ି ୋଲ୍ େକ୍ଷତୋକୁ େୃ ଦ୍ଧି
ଏେଂ ସୁେୃଢ କରିେୋ ପୋଇଁ ତୋଲିମ ପ୍ରେୋନ କରିଛ।ି ପୃଥକ ଭୋେଡର ଭୋରତୀୟ ଡେୈଷୟିକ ଏେଂ ଅଥ୍ଡନୈତକ
ି ସହଡ ୋଗ (ଆଇଟିଇସି) କୋ ୍ୟକ୍ରମ ମୋଧ୍ୟମଡର ସହଭୋଗୀ
ଡେଶର ସ୍ୱୋସ୍ଥ୍ୟଡସେୋ କମ୍େୋରୀ ଏେଂ ପ୍ରଶୋସକମୋନଙ୍କ ପୋଇଁ ଅଡନକ ତୋଲିମ ପୋଠୟକ୍ରମ ଆଡୟୋଜିତ ଡହୋଇଛି

ୋହୋ ମହୋମୋରୀର ମୁକୋେିଲୋ କରିେୋଡର ଆମର

ଅଭିଜ୍ଞତୋକୁ େଶ୍ୋଉଛି।
6. ଭୋରତ ନିଜର ଜୋରି ରଖିଥିେୋ ପ୍ରୟୋସଡର ସମଗ୍ର େିଶ୍ୱଡର ଟୀକୋ ଡ ୋଗୋଇେ। େିକୋଶଶୀଳ ଡେଶଗୁ କ
ି ପୋଇଁ ଗୋଭିର ଡକୋଭୋକ୍ସ ସୁେଧ
ି ୋ ସଡମତ ଏହୋ ଘଡରୋଇ
ଆେଶୟକତୋ ଏେଂ ଆନ୍ତଜ୍ୋତୀୟ େୋହିେୋ ଏେଂ କର୍ତ୍୍େୟକୁ େୃ ଷ୍ଟିଡର ରଖି ଡ ୋଗୋଇ େିଆ ିେ।
ନୂ ଆେିଲ୍ଲୀ
ଜୋନୁ ଆରୀ 19, 2021

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.

