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ਕਵਾਡ ਵਕੈਸੀਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਹਿਤ ਕਹੋਵਡ ਵਕੈਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਪੁਰੁਦਗੀ  

12 ਅਪਰਲੈ, 2022 

 
ਕੁਆਡ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੈਕਸੀਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਿਹਤ ਕੰਬੋਡੀਆ ਨੂ ੰ12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂ ੰਕੋਵਹਡ ਟੀਕਹਆਂ ਦੀ  ਪਿਹਲੀ 

ਸੁਪੁਰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਿ ਟੀਕੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਹੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦੇਵਯਾਨੀ ਖੋਬਰਾਗੜ ੇਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, 

ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਹਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬੋਡੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਮਿਹਮ ਸ਼੍ਰੀ ਿੁਨ ਸੇਨ ਨੂ ੰ

ਨੋਮ ਪੇਨ ਦੇ ਪੀਸ ਪੈਲੇਸ ਵਹਖੇ ਦਹੱਤੇ। ਇਿ ਟੀਕ ੇਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਹੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਵਾਡ ਵੈਕਸੀਨ ਪਿਹਲਕਦਮੀ ਦੇ 

ਤਿਹਤ ਿਹੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਨੂ ੰਕੋਵਹਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 500,000 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜੋ ਂ

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਤੋਿਫ ੇਵਜੋ ਂਦਹੱਤੇ ਗਏ ਿਨ। 

 

12 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂ ੰਕਵਾਡ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਹੱਚ ਕਵਾਡ ਵੈਕਸੀਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਹਆ ਸੀ। 

ਇਸਦਾ ਮੰਤਵ ਿਹੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਹੱਚ ਸੁਰੱਖਹਅਤ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਟੀਕਹਆਂ ਦੀ ਆਲਮੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂ ੰਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਕਵਾਡ ਦੀ ਸਮੂਿਹਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣਾ 

ਿੈ। ਕਵਾਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿਹਲਕਦਮੀ ਤਿਹਤ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਵਹਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 1.2 ਅਰਬ ਤੋ ਂਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ  ਦਹੱਤੀ ਸੀ। 

 

ਕਵਾਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮੂਿਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੁਣ ਤੱਕ ਕੰਬੋਡੀਆ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ COVAX ਰਾਿੀਂ ਲਗਭਗ ਕੋਵਹਡ ਵੈਕਸੀਨ 

ਦੀਆਂ 50 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਿਨ। ਕਵਾਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਿ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 

'ਚ ਆਖਰੀ ਬਹੰਦੂ ਤੱਕ ਸਿਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਵਹੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿੋ ਸਕੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ 

ਨੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਉਪਕਰਨ, ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਮਾਨੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਿਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਹਆ 

ਲਈ ਉਪਕਰਨ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਿਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਹਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਹੰਗ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, 

ਸਹਿਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਖਲਾਈ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਹੱਚ ਮਦਦ ਦਹੱਤੀ ਿੈ। 

 

ਕੰਬੋਡੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਰਾਿੀਂ ਕਵਾਡ ਤੋ ਂਮਹਲੇ ਟੀਕਹਆਂ ਅਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਨੂ ੰਦਹੱਤੀ ਸਮੂਿਹਕ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਇਸਦੀ 

ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਕਵਾਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਨੂ ੰਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰ ਸੰਭਵ ਸਿਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ 

ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦਹਵਾਇਆ ਿੈ। 

 

ਨਵੀਂ ਦਹੱਲੀ 

12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 20 
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