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ક્વોડની વકે્ક્િન ભાગીદારી હેઠળ કોક્વડ રિીઓની પ્રારકં્ભક ડડક્િવરી 
એક્પ્રિ 12, 2022 

ક્વાડની ફ્િેગક્િપ વેક્ક્િન પાર્ટનરક્િપ હેઠળ 12 એક્પ્રિ 2022ના રોજ કંબોડડયામા ંકોક્વડ રિીની પ્રારંક્ભક 
ડડક્િવરી કરવામાં આવી હતી. કંબોડડયા ખાતે ભારતના રાજદૂત િુશ્રી દેવયાની ખોબ્રાગડેએ ઓસ્ટ્રેક્િયા, જાપાન અને 
યુએિએના કંબોડડયા ક્સ્ટ્િત દૂતાવાિોના પ્રક્તક્નક્િઓ િાિે િંયુક્ત રીતે કંબોડડયાના વડા પ્રિાન હુન િેનને મેડ ઇન 
ઇક્ડડયા કોક્વક્િલ્ડ રિીના 325,000 ડોઝ િોંપ્યા હતા. આ ડડક્િવરી ડિનોમ પેનના પેિેિ ખાતે કરવામાં આવી 
હતી. ક્વાડ વેક્ક્િન પહેિ હેઠળ ઈડડો-પેક્િડિકમા ંકોક્વડ રિીના 500,000 ડોઝનુ ંદાન કરવાની વડાપ્રિાન શ્રી 
નરેડર મોદીની પ્રક્તબદ્િતાના ભાગરૂપ ેભારત દ્વારા આ રિીઓ ભેર્મા ંઆપવામાં આવી છે. 
 

ક્વાડ િીડિટ દ્વારા 12 માર્ટ 2021ના રોજ તેમની પ્રિમ િક્મર્મા ંક્વાડ વેક્ક્િન પાર્ટનરક્િપની જાહેરાત કરવામાં 
આવી હતી. તેનો ઉદ્દેશ્ય ઈડડો-પેક્િડિકમા ંરિીકરણ િાિે મેડયુિેક્ર્રરગ અને દેિોન ેમદદ કરીને િુરક્િત અને 
અિરકારક રિીની વૈક્વવક ઉપિબ્િતા િુક્નક્વર્ત કરવા મારે્ ક્વાડની િામકૂ્હક િક્ક્તનો િાભ િેવાનો છે. ક્વાડ દેિો 
આ પહેિ હેઠળ વૈક્વવક સ્ટ્તરે કોક્વડ રિીના 1.2 ક્બક્િયન ડોઝ આપવા િંમત િયા છે. 
 

ક્વાડ િમૂહના દેિોએ િામૂક્હક રીતે અત્યાર િુિીમાં કંબોડડયાન ેક્દ્વપિીય રીતે અન ેકોવેક્િ દ્વારા િગભગ 50 
િાખ કોક્વડ રિીના ડોઝ પૂરા પાડ્યા છે. ક્વાડ દેિોએ આ રિીઓ આપવામા ંઆવ ેતે મારે્ છેલ્િે િુિી ડડક્િવરી 
િહાય પણ પ્રદાન કરી છે. ઑસ્ટ્રેક્િયા અન ેજાપાને આરોગ્ય િંભાળ કામદારોની િુરિા મારે્ િાિનો િાિે કોલ્ડ 
સ્ટ્ર્ોરેજ િાિનો, ફ્રીઝર અન ેતાપમાન મોક્નર્ર પ્રદાન કયાટ છે. યુએિએ િવેિડિ અન ેકોડરે્ક્ર્ રેસિગ, કેિની 
તપાિ, આરોગ્ય િંભાળ કાયટકરોને તાિીમ આપવા અને ડેર્ા મેનેજમેડર્મા ંિહાય પૂરી પાડી છે. 
 

કંબોડડયન િરકાર ેક્વાડ મારિત ભારત દ્વારા પ્રાપ્ત િયેિી રિીઓ અન ેકંબોડડયાને તેની િામૂક્હક િહાય મારે્ તેની 
પ્રિંિા કરી છે. ક્વાડ દેિોએ કંબોડડયાન ેરોગર્ાળા િામ ેિડવા મારે્ તમામ િંભક્વત િમિટન વિારવાની તેમની 
ઇચ્છા ક્વિ ેખાતરી આપી છે. 
નવી ડદલ્હી 
એક્પ્રિ 12, 2022 

 

 

 

 

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. 

 

 


