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ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്ുും പ്രധാന രങ്കാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിലേക്ുും ഇന്ത്യയിൽ 

നിർമിച്ച വാക്സിനുകളുടെ വിതരണും  

ജ്നുവരി 19, 2021 

 

1. ഇന്ത്യയിൽ നിർമിച്ച വാക്സിനുകളുടെ വിതരണത്തിനായി അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ുും 

പ്രധാന രാണേിത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ുും ധാരാളും അഭ്യർത്ഥനകൾ ഇന്ത്യൻ ഭ്രണകൂെത്തിന് 

േഭ്ിച്ചുവരുന്ുണ്ട്.ഈ അഭ്യർത്ഥനകളുടെ പ്രതികരണും കൂൊടത ലകാവിഡ് 

രകർച്ചവയാധിയ്ക്ടക്തിടരയുള്ള മാനവരാശിയുടെ ലരാരാട്ടത്തിന് സഹായകമായി വാക്സിൻ 

ഉത്രാദനവുും വിതരണവുും ഉരലയാഗിക്ുടമന് പ്രതിബദ്ധതയുടെ നിർവഹണും എന് നിേയിൽ  

ഭ്ൂട്ടാൻ, മാൽദവീരുകൾ,  ബുംഗ്ലാലദശ് , ലനപ്പാൾ , മയാൻമർ , സീടെൽസ് എന്ിവിെങ്ങളിലേക്് 2021 

ജ്നുവരി 20 മുതൽ വാക്സിൻ വിതരണും ആരുംഭ്ിച്ചു. പ്ശീേങ്ക, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ കൂൊടത മൗറീെയസ് 

എന്ിവിെങ്ങളിലേക്് ആവശയമായ നിയപ്ന്ത്ണങ്ങൾ മറികെക്ുന്തിന് കാത്തിരിക്ുകയാണ്. 

 

2. ഇന്ത്യയിേുും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിേുും ഈ ഇമ്മ്യൂണണലസെൻ രരിരാെി ആദയും ആലരാഗയ 

പ്രവർത്തകർക്്, മുൻനിര പ്രവർത്തകർക്് അതിനു ലശെും ഏറ്റവുും അരകെസാധയതയുള്ള 

വയക്തികൾക്് എന്ിങ്ങടനയാണ് നൽകിവരുന്ത്.  രേ ഘട്ടങ്ങളിോയി ആവശയും വരുന് 

ആഭ്യന്ത്രമായ അളവുകൾ കണക്ിടേെുത്തുടകാണ്ട് തടന്യാണ് വരുന് ആഴ്ചകളിേുും 

മാസങ്ങളിേുമായി ഘട്ടും ഘട്ടമായി ഇന്ത്യ രങ്കാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിലേക്് വാക്സിൻ വിതരണും 

ടചയ്യുന്ത്. ആഭ്യന്ത്ര നിർമാതാക്ളിൽ രാജ്യത്തിനകടത്ത ആവശയങ്ങൾ നിറലവറ്റുന്തിന് 

മതിയായ ലറാക്് ഉടണ്ടന്ുും വിലദശങ്ങളിലേക്് കയറ്റി അയക്ുന്തിടനാപ്പും തടന് ഉറപ്പു 
വരുത്തുന്ുണ്ട്. 

 

3. മരുന്് നൽലകണ്ടതുും അതിന്ടറ പ്രവർത്തനവുും സുംബന്ധിച്ചുള്ള രരിശീേന രരിരാെി 
മരുന്ുകൾ വിതരണും ടചയ്യുന്തിന് മുൻപ് 2021 ജ്നുവരി 19 -20 തിയ്യതികളിോയി സവീകരിക്ുന് 

രാജ്യങ്ങളിടേ ഇമ്മ്യൂണണലസെൻ മാലനജ്ർമാർ, ലകാൾഡ് ടചയിൻ ഓഫിസർമാർ, 

കമ്മ്യൂണിലക്െൻ ഓഫിസർമാർ കൂൊടത ൊറ്റ മാലനജ്ർമാർ എന്ിവർക്് ലദശീയവുും 

പ്രാലദശീയവുമായ തേത്തിൽ നൽകുന്താണ്. 

 

4. മുപ് ലകാവിഡ് രകർച്ചവയാധിലയാെനുബന്ധിച്ചു നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലേക്് ഇന്ത്യ 
ണഹലപ്രാക്സിക്ലളാലറാകവിന്, ടറമരിസിവിർ, രരാസിറ്റാലമാൾ ഗുളികകൾ അത് ലരാടേ തടന് 

ലരാഗനിർണയ കിറ്റുകൾ, ടവന്റിലേറ്ററുകൾ, മാസ്കുകൾ, ഗ്ലൗസുകൾ മറ്റു ചികിത്സ വസ്തുക്ൾ 

എന്ിവ വളടര വേിയ ലതാതിൽ വിതരണും ടചയ്ക്തിരുന്ു. 

 

  



 

5. രാർട്ണര്െിപ്സ് ലഫാർ ആക്സിേലററ്റിങ് ക്ലിനിക്ൽ പ്െയ്ക്ൽസ് (PACT) ലപ്രാപ്ഗാമിന് കീഴിൽ 

നിരവധി അയൽ രാജ്യങ്ങൾക്ായി ക്ലിനിക്ൽ കഴിവുകൾ ടമച്ചടപ്പെുത്തുന്തിനുള്ള രരിശീേനും 

നൽകിയിരുന്ു. ഇത് കൂൊടത രങ്കാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിടേ  ആലരാഗയ പ്രവർത്തകർ , 

അഡ്മിനിസ്ലപ്െറ്റർമാർ  എന്ിവർക്ായി, രകർച്ചവയാധിലയാെനുബന്ധിച്ച നമ്മ്ുടെ പ്രവർത്തന 

രരിചയും സൂചിപ്പിച്ചു ടകാണ്ട് ഇന്ത്യൻ ടെക്നിക്ൽ ആൻഡ് എക്ലണാമിക്ൽ (ITEC) ടപ്രാപ്ഗാമിന് 

കീഴിൽ നിരവധി പ്രലതയകമായ രരിശീേന ലകാഴ്സുകളുും നൽകിയിരുന്ു. 

 

6. തുെർന്് വരുന് രരിപ്ശമങ്ങളുടെ ഭ്ാഗമായി, ഇന്ത്യ ലോകത്തുെനീളമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ 

വാക്സിനുകൾ വിതരണും ടചയ്യുന്ത് തുെരുന്താണ്. ഇത് GAVI യുടെ വികസവര 

രാജ്യങ്ങൾക്ായുള്ള ലകാവാക്സ് സൗകരയും ഉൾപ്പടെ, ആഭ്യന്ത്ര ആവശയകതകൾ അന്ത്ർ ലദശീയ 

ആവശയകതകൾ എന്ിവ അനുസരിച്ച് നിര്ണയിക്ുന്തായിരിക്ുും.  

 

നയൂ രൽഹി  

19 ജ്നുവരി, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


