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 سے 91 ڈکوو کو سربراہان کے تنظیموں االقوامی بین اور مشنز ڈپلومیٹک میں دہلی نئی

 بریفنگ پر امور متعلق

 0202 نومبر، 06

 

 کے تنظیموں االقوامی بین اور مشن سفارتی میں دہلی نئی کو 0202 نومبر 6 نے خارجہ وزارت۔ 1

 االقوامی بین اور مشنز سفارتی۔ کو آرگنائز کیا سیشن بریفنگ پر امور متعلق سے 11 ڈکوو لئے

 ۔کی شرکت میں بریفنگ نے نمائندوں کے ان اور سربراہان زائد سے 112 کے تنظیموں

 کے فراہمی کی سامان طبی اور کٹس تشخیصی ،دوائیوں نے ہندوستان سے، بعد کے 0202 مارچ۔ 0

 11 ڈکوو کرکے، اہتمام کا پروگراموں ٹریننگ الئن آن لئے کے مینجمنٹ کیس اور ٹیسٹ ساتھ ساتھ

اور ان کے ساتھ  ہے عمل سرگرم ساتھ کے ممالک دار شراکت اپنے میں لڑائی مشترکہ خالف کے

 نے بھارت ،پیشرفت کے ساتھ ساتھ میں پروگرام ڈویلپمنٹ ویکسین۔ تعلقات کو برقرار کر رکھا ہے

 8 میں جس کیا اہتمام کا پروگراموں ٹریننگ میں سلسلے کے ٹرائلز کلینیکل لئے کے ممالک پڑوسی

 والے رکھنے دلچسپی دیگر اور ممالک پڑوسی ہم۔ کی شرکت نے ماہرین قریب کے 12 کے ممالک

 ۔ہیں تیار لئے کے بڑھانے کو پروگرام کے تعاون ساتھ کے ممالک

 کے حکومت، اور بھارتی پال کے ونود ڈاکٹر نیتی آیوگ کے ممبر کو شرکاء میں، بریفنگ کی آج۔ 3

اور  بھوشن؛ راجیش شری سکریٹری ، اور ہیلتھراگھاون وجے کے پروفیسر مشیر سائنسی پرنسپل

 کے ٹکنالوجی اور سائنس، اور محکمہ رینوسوارپ سیکرٹری ڈاکٹرکے  بائیوٹیکنالوجی محکمہ

 جنرل ڈائریکٹر کے تحقیق صنعتی اور سائنسی برائے کونسل، اور شرما آشوتوش پروفیسر سکریٹری

 ڈویژن گورننس ای کے ٹکنالوجی انفارمیشن اینڈ سالیکٹرانک اور وزارت برائے مانڈے شیکھر ڈاکٹر

 وردھن ہرش جناب سکریٹری خارجہ۔ کیا بریف نے سنگھ ابھیشیک جناب ای سی اور صدر کے

 ۔کی شرکت میں بریفنگ اس بھی نے نگالشر

  



 

 پروگرام، لپمنٹڈو ویکسین حوالے سے کے اس ،مینیجمنٹ کے 11کووڈ  کی ہندوستان کو ءشرکا۔ 4

 میں بارے کے امور متعلق سے تعاون االقوامی بین اور نظام کے فراہمی کی ویکسین اور ویئر سافٹ

 اور مشنز سفارتیوزارت خارجہ  کہ اس بریفنگ میں اس بات کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ گئی بریفنگ دی

 وہ جہاں گی کرے اہتمام کا دورے ایک کے لئے پونے شہر کے سربراہوں کے تنظیموں االقوامی بین

 ۔گے کرسکیں دورہ کا اداروں مصروف میںڈولپمنٹ پروگرام  ویکسین اور تحقیق متعلق سے 11کووڈ 

 

 دہلی نئی

 0202 نومبر، 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


