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 ترسیل افتتاحی کی ویکسین کوِوڈ تحت کے پارٹنرشپ ویکسین کواڈز

 2222 ،اپریل 12

 

 کو 2222 اپریل 22 ترسیل افتتاحی کی ویکسین کوِوڈ تحت کے پارٹنرشپ ویکسین شپ فلیگ کی کواڈ

 میں کمبوڈیا نے، کھوبراگڑے دیویانی محترمہ سفیر کی ہندوستان میں کمبوڈیا۔ تھی گئی کی میں کمبوڈیا

 کوویشیلڈ انڈیا ان میڈ طور مشترکہ ساتھ کے نمائندوں کے سفارتخانوں کے امریکہ اور جاپان آسٹریلیا،

 امن کے پینہ نوم سین، ہن جناب کو اعظم وزیر کے کمبوڈیا کھیپ کی خوراکوں 020,222 کی ویکسین

 022,222 کی ویکسین کووڈ کو الکاہل بحر ہند تحت کے پہل ویکسین کواڈ۔ کیا حوالے میں محل

 پر طور کے حصے ایک کے عہد کے مودی نریندر جناب اعظم وزیر کے کرنے عطیہ خوراکیں

 ۔ہیں گئی دی میں تحفے ویکسین یہ سے طرف کی ہندوستان

 

 میں سمٹ پہلی اپنی کو 2222 مارچ 22 نے لیڈرز کواڈ ممالک کے اعالن کا پارٹنرشپ ویکسین کواڈ

 انڈو ساتھ کے ویکسینیشن تاکہ ہے اٹھانا فائدہ سے طاقت اجتماعی کی کواڈ مقصد کا اس۔ تھا کیا

 جا بنایا یقینی کو دستیابی عالمی کی ویکسین موثر اور محفوظ کر بڑھا کو مینوفیکچرنگ میں پیسیفک

 فراہم خوراکیں بلین 2.2 کی ویکسین کووڈ پر سطح عالمی تحت کے اقدام اس نے ممالک کواڈ۔ سکے

 ۔کیا اتفاق پر کرنے

 

 02 تقریبا   ذریعے کے کوویکس اور طرفہ دو کو کمبوڈیا تک اب پر طور اجتماعی نے ممالک کواڈ

 بھی مدد میں ترسیل کی میل آخری نے ممالک کواڈ۔ ہیں کی فراہم خوراکیں کی ویکسین کوویڈ الکھ

 آسٹریلیا۔ عمل میں آ سکے ویکسینیشن کا ویکسین کہ سکے جا بنایا یقینی کو بات اس تاکہ ہے کی فراہم

 سامان، کا سٹوریج کولڈ لیے کے حفاظت کی کارکنوں والے کرنے بھال دیکھ کی صحت نے جاپان اور

 کی کیس لگانے، پتہ کا رابطے اور نگرانی نے امریکہ۔ ہیں کیے فراہم مانیٹر حرارت درجہ اور فریزر

 ۔ہے کی فراہم مدد میں مینجمنٹ ڈیٹا اور تربیت کی کارکنوں والے کرنے بھال دیکھ کی صحت تفتیش،

 



 کی کمبوڈیا اور ویکسین والی ہونے موصول ذریعے کے ہندوستان سے کواڈ نے حکومت کی کمبوڈیا

 نمٹنے سے مرض وبائی کو کمبوڈیا نے ممالک کواڈ۔ ہے کی تعریف اس کی لیے کے مدد اجتماعی

 ۔ہے کرائی دہانی یقین میں بارے کے خواہش اپنی کی کرنے فراہم تعاون ممکن ہر لیے کے
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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. 

 


