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ਗੁਆਂਢੀ ਅਤ ੇਮੁੁੱਖ ਸਹਿਭਾਗੀ ਦੇਸਾ ਂਨ ੂੰ ਭਾਰਤ ਹ ੁੱਚ ਬਣੇ ਟੀਹਿਆ ਂਦੀ ਸਪਲਾਈ 
19 ਜਨ ਰੀ, 2021 

 

1. ਭਾਰਤ ਸਰਿਾਰ ਨ ੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਮੁੁੱਖ ਸਹਿਭਾਗੀ ਦੇਸਾ ਂਤੋਂ ਭਾਰਤ ਹ ੁੱਚ ਬਣੇ ਟੀਹਿਆ ਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਿਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਮਲੀਆ ਂਿਨ। ਇਨ੍ਾ ਂ
ਬੇਨਤੀਆ ਂਦ ੇਪਰਤੀਿਰਮ  ਜੋਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ  ੁੱਲੋਂ  ਆਪਣੀ ਟੀਿਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੁੱਥਾ ਨ ੂੰ COVID ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਹ ਰੁੁੱਧ ਲੜਨ ਹ ੁੱਚ 

ਸਾਰੀ ਮਨੁੁੱਖਤਾ ਨ ੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦ ੇਟੀਚੇ ਦ ੇਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭ ਟਾਨ, ਮਾਲਦੀ , ਬੂੰਗਲਾਦੇਸ, ਨੇਪਾਲ, ਹਮਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਸੇਸੇਲਸ ਨ ੂੰ ਗਰਾਂਟ ਸਿਾਇਤਾ 

ਅਧੀਨ ਟੀਹਿਆ ਂਦੀ ਸਪਲਾਈ 20 ਜਨ ਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਸੁਰ  ਿੋ ੇਗੀ। ਸਰੀ ਲੂੰਿਾ ਅਫਗਾਹਨਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮਾਰੀਸਸ ਦੇ ਸਬੂੰਧ ਹ ੁੱਚ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਾਂ 

ਦੀਆ ਂਬਾਿਾਇਦਾ ਮਨਜ਼ ਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਿ ਹਮਲਣ ਦੀ ਉਡੀਿ ਿਰ ਰਿੇ ਿਾਂ। 
 

2. ਿੋਰਨਾ ਂਮੁਲਿਾਂ  ਾਂਗ ਟੀਿਾਿਰਣ ਪਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਹ ੁੱਚ ਪੜਾਅ  ਾਰ ਲਾਗ  ਿੀਤਾ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ, ਹਜਸ ਹ ੁੱਚ ਹਸਿਤ ਸੂੰਭਾਲ ਿਾਹਮਆਂ, ਅਗਾਂਿ 

ਮੋਰਚੇ ਦ ੇਿੂੰਮ ਿਰਨ  ਾਲੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ  ੁੱਧ ਿਮਜ਼ੋਰ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ ਿ ਰ ਿੀਤਾ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਪੜਾਅ ਾਰ ਟੀਿਾਰਨ ਦੀਆ ਂਘਰੇਲ  ਲੋੜਾਂ ਦੇ 

ਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਿਫ਼ਹਤਆ ਂਅਤੇ ਮਿੀਹਨਆਂ ਹ ੁੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸਾ ਂਨ ੂੰ ਪੜਾਅ ਾਰ ਢੂੰਗ ਨਾਲ COVID-19 ਟੀਿੇ ਸਪਲਾਈ 

ਿਰਦਾ ਰਿੇਗਾ। ਇਿ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ੇਗਾ ਹਿ ਘਰੇਲ  ਹਨਰਮਾਤਾ ਾ ਂਿੋਲ ਿੋਰ ਦੇਸਾ ਂਨ ੂੰ ਟੀਿੇ ਸੁੱਪਲਾਈ  ਿਰਨ ਤੋਂ ਛੁੁੱਟ ਘਰੇਲ  ਲੋੜਾ ਂ

ਪ ਰੀਆ ਂਿਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਿ ਿੋ ੇ। 
 

3. ਟੀਹਿਆ ਂਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਸਾਸਹਨਿ ਅਤੇ ਿਾਰਜਿਾਰੀ ਪਹਿਲ  ਿ ਰ ਿਰਨ  ਾਲਾ ਹਸਖਲਾਈ ਪਰੋਗਰਾਮ 19-20 ਜਨ ਰੀ 

2021 ਨ ੂੰ ਿਰਾਇਆ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ, ਹਜਸ ਦੌਰਾਨ ਿੌਮੀ ਅਤੇ ਸ ਬਾਈ ਪੁੱਧਰ ਦੇ ਟੀਿਾਿਰਨ ਪਰਬੂੰਧਿਾ,ਂ ਿੋਲਡ ਚੇਨ ਅਫਸਰਾ,ਂ ਸੂੰਚਾਰ ਅਫਸਰਾ ਂਅਤੇ 

ਪਰਾਪਤ ਿਰਤਾ ਦੇਸਾਂ ਦ ੇਡਾਟਾ ਪਰਬੂੰਧਿਾਂ ਨ ੂੰ ਹਸਖਲਾਈ ਹਦੁੱਤੀ ਜਾ ੇਗੀ।  
4. ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਂ COVID 19 ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ  ੁੱਡੀ ਹਗਣਤੀ ਹ ੁੱਚ ਿੋਰਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਨ ੂੰ ਿਾਈਡਰ ੋਿਸਾਈਿਲੋਰੋਿ ੀਨ, 

ਰੀਮਡੇਸੈ ਾਇਰ ਅਤੇ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਗੋਲੀਆਂ, ਡਾਇਗਨੋਸਹਟਿ ਹਿੁੱਟਾ,ਂ  ੈਂਟੀਲੇਟਰਾ,ਂ ਮਾਸਿ, ਦਸਤਾਹਨਆ ਂਅਤੇ ਿੋਰ ਡਾਿਟਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ 

ਸਪਲਾਈ ਿੀਤੀ ਸੀ। 
 

5. ਿਲੀਹਨਿਲ ਟਰਾਇਲ  ਧਾਉਣ ਦੀ ਭਾਈ ਾਲੀ (PACT) ਪਰੋਗਰਾਮ ਿੇਠ ਭਾਰਤ ਨੇ ਿਈ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਿਾਂ ਨ ੂੰ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀਆ ਂਿਲੀਹਨਿਲ 

ਸਮਰੁੱਥਾ ਾ ਂਨ ੂੰ  ਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬ ਤ ਿਰਨ  ਾਸਤੇ ਹਸਖਲਾਈ  ੀ ਪਰਦਾਨ ਿੀਤੀ ਿੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੁੱਟ  ੁੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹਜੁੱਠਣ ਦੇ 

ਸਾਡ ੇਤਜ਼ਰਬੇ ਨ ੂੰ ਸਾਂਝਾ ਿਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਤਿਨੀਿੀ ਅਤੇ ਆਰਹਥਿ ਸਹਿਿਾਰਤਾ (ITEC) ਪਰੋਗਰਾਮ ਿੇਠ ਸਾਥੀ ਦੇਸਾ ਂਦ ੇ ਹਸਿਤ ਿਾਹਮਆ ਂ

ਅਤੇ ਪਰਬੂੰਧਿਾਂ ਲਈ ਿਈ ਹਸਖਲਾਈ ਿੋਰਸ ਿਰਾਏ ਗਏ ਿਨ। 
 

6. ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਲ ਰਿੀ ਜਤਨ ਦ ੇਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਨ ੂੰ ਟੀਹਿਆ ਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਿਰਦਾ ਰਿੇਗਾ।  ਇਸ ਦਾ ਹ ਿਾਸਸੀਲ 

ਦੇਸਾ ਂਨ ੂੰ GAVI ਦੀ ਿੋ ੈਿਸ ਸਿ ਲਤ ਸਮੇਤ ਘਰੇਲ  ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮੂੰਗ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂੰਮੇ ਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹਬਠਾਇਆ ਜਾ ੇਗਾ। 
 
ਨ ੀਂ ਹਦਲੀ 
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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. 


