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India achieves the major milestone of ‘1.4 billion’ COVID-19 vaccinations

 In a historic achievement, the cumulative COVID-19 vaccine doses administered in India
has surpassed the 1.41 billion milestone, with the administration of 3.2 million vaccine doses
in the last 24 hours. Prime Minister of India,  Narendra Modi congratulated Indians and
expressed  gratitude  to  the  country’s  scientific  community  and  health  professionals  for
working  towards  achieving  this  feat.  PM  Modi  called  it  a  triumph  of  Indian  science,
enterprise and collective spirit of 1.3 billion Indians. With this milestone, over 90% of adult
population has been immunized with at least one dose and over 60% with two doses. 

2.  The  recovery  of more  than  7000 patients  in  the  last  24  hours  has  increased  the
cumulative tally of recovered patients (since the beginning of the pandemic) to 34.2 million.
Consequently, India’s recovery rate stands at 98.40%, highest since March 2020.

3. Sustained and collaborative efforts by the Centre and the States/UTs continue the trend of
less than 15,000 Daily New Cases that is being reported for last 2 months now.  Less than
7000 new cases were reported in the last 24 hours. The Active Caseload remains below 0.2
million mark and is presently at 76,766. Weekly Positivity Rate (0.62%) less than 1% for last
40 days. Active cases constitute 0.22% of the country's total Positive Cases, which is lowest
since March 2020.

4.  Prime  Minister  has  announced  that  the  administration  of  COVID-19  vaccination  for
children between 15 and 18 years will start from 3 Jan 2022.  "Third dose" for healthcare and
frontline workers would be administered from 10 Jan 2022 . The precaution dose will also be
available for citizens above 60 years of age and those with comorbidities on the advice of
their doctor from 10 Jan 2022.
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صحفية  نشرة

يتمثلفيتقديم       " كبيرا انجازا تحقق "     1.4الهند كوفيد  لقاح جرعة 19مليار

كوفيد          لقاح جرعات عدد تجاوز تاريخي، إ�نجاز حاجز      19في إلهند في إلمقدمة جرعة،  1.41إلترإكمية مليار
إ�عطاء    تم إلـ      3.2حيث في لقاح جرعة .        24مليون إلهنود   مودي، ناريندرإ إلهند، وزرإء رئ,يس , هنا وقد إلماضية ساعة

 . وـقد               ير إلكـب از إلانـج ذإ ـه تحقـيق على للعـمل إلبلاد في إلـصحيين يين وإلمهـن إلعلمي ع للمجتـم ه إمتناـن عن ,ـعرب وإ
لـ              إلهندية إلجماعية وإلروح وإلمشاريع للعلوم إنتصار ,نه با نجاز إلا� هذإ مودي إلوزرإء رئ,يس .1.3وصف هندي   مليار

من            ,ـكثر إ تحـصين تم ، إلـهام نـجاز إلا� ـهذإ تحقـيق خلال إلا,ـقل       90ومن على وإـحدة بجرـعة إلـبالغين إلـسكان من ٪
من   ,كثر .60وإ بجرعتين    إلسكان من ٪

من.     2 ,كثر إ شفاء ,دى إلـ    7000إ في منذ         (24مريض إلمتعافين للمرضى إلترإكمي إلعدد زيادة إ�لى إلماضية ساعة
  ( إ�لى  إلجائ,حة .       34.2بدإية إلهند   في إلتعافي معدل بلغ وبالتالي، شخص مارس     98.40مليون منذ معدل ,على إ وهو ،٪

2020.

إلحالات.              3 عدد تقليل على إلعمل وإلولايات إلمركزية إلحكومة تبذلها إلتي وإلتعاونية إلمستمرة إلجهود توإصل
من     ل ,ـق إ إ�لى دة .      15000إلجدـي من        ل ,ـق إ عن بلاغ إلا� تم د وـق إلماضـيين هرين إلـش دى ـم على يوميًـا دة جدـي ة حاـل

إلـ     7000 خلال جديدة .        24حالة من   ,قل إ إلنشطة إلحالات عدد يزإل ولا إلماضية يصل   0.2ساعة حيث مليون
إ�لى    حاليًا إلا,سبوعي.      (76,766إلعدد يجابية إلا� إلحالات معدل من)    0.62وبلـغ ,قل إ ,ي إ Xخر   ٪1 إ خلال ٪40. يوًما 

إلنـشطة    إلـحالات ارس            0.22وتـشكل ـم ـشهر مـنذ مـستوى ,دنى إ و وـه إلبلاد، في ة يجابـي إلا� إلـحالات الي إ�جـم من ٪
2020.

بات.         4 كي مان برنامج في إلوزرإء رئ,يس ,علن ذإعي إ كوفيد     إلا� لقاح تقديم عملية ,ن تترإوح   19إ إلذين للا,طفال
بين   ,عـمارهم من     18و  15إ إعتـباًرإ , ـستبدإ "    2022يـناير  3عامًـا إلرعاـية.   "  مـجال في للـعاملين إلثالـثة إلجرـعة تـقديم وـسيتم

من        إعتباًرإ إلا,مامية إلخطوط في وإلعاملين ,يًضا.     2022يناير  10إلصحية إ متاحة إلاحترإزية إلجرعة وستكون
عن      ,عمارهم إ تزيد إلذين من            60للموإطنين إعتباًرإ طبيبهم نصيحة على بناءً مصاحبة ,مرإض إ من يعانون وإلذين عاًما
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