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ભારતીય બનાવટની રસીઓ પાડોશી અને મહત્વનાાં ભાગીદાર દેશોને પૂરી પાડવી
જાન્યુઆરી 19, 2021
1. ભારત સરકારે પાડોશી અને મહત્વનાાં ભાગીદાર દેશો પાસેથી ભારતીય બનાવટની રસીઓ પૂરી પાડવા
માટેની કેટલીક વવનાંતીઓ પ્રાપ્ત કરી છે . આ વવનાંતીઓનાાં પ્રવતભાવમાાં, અને કોવવડ મહામારી સામેની સમગ્ર
માનવજાતની લડાઇમાાં મદદ કરવા ભારતનાાં રસી ઉત્પાદન અને પૂરવઠા ક્ષમતાનો ઉપયોગ કરવાની ભારતની
કવથત પ્રવતબદ્ધતાનુાં અનુપાલન કરવામાાં, અનુદાન સહાયતા હેઠળ ભુતાન, માલદદવ, બાાંગ્લાદેશ, નેપાળ,
મ્યાનમાર અને સેશેલ્સમાાં પૂરવઠાઓ 20 જાન્યુઆરી, 2021 થી શરૂ થશે. શ્રીલાંકા, અફઘાવનસ્તાન અને
મોરેવશયસનાાં સાંબાંધમાાં, અમે તેઓનાાં જરૂરી વનયમનકારી ક્લીયરન્સોની પુવિની રાહ જોઇ રહ્યા છીએ.
2. આરોગ્યસાંભાળ પ્રદાતાઓ, ફ્રન્ટલાઇન કમમચારીઓ અને સૌથી વધુ વનબમળ લોકોને આવરી લેવા તબક્કાવાર
રીતે અન્ય દેશોની સાથે ભારતમાાં રસીકરણ કાયમક્રમ અમલીકરણમાાં છે . તબક્કાવાર પૂરવઠાની સ્થાવનક
આવશ્યકતાઓને દ્રવિમાાં રાખવા સાથે, ભારત આગામી સપ્તાહો અને મવહનાઓમાાં તબક્કાવાર રીતે સાથીદાર
દેશોને કોવવડ-19 રસીઓ પૂરી પાડવાનુાં ચાલુાં રાખશે. તે બાબત સુવનવચચત કરવામાાં આવશે કે વવદેશમાાં પૂરવઠો
પ્રદાન કરતી વખતે સ્થાવનક આવશ્યકતાઓ પૂણમ કરવા સ્થાવનક મેન્યુફેક્ચરરો પૂરતો સ્ટોક ધરાવતા હશે.
3. રસીઓ પૂરી પાડતા પહેલા, 19-20 જાન્યુઆરી, 2021 નાાં રોજ રાવિય તેમજ પ્રાાંવતય સ્તરો પર મેળવનાર
દેશોનાાં રસીકરણ સાંચાલકો, કોલ્ડ ચેઇન અવધકારીઓ, સાંચાર અવધકારીઓ અને ડેટા મેનેજરો માટે વ્યવસ્થાપન
અને કામગીરી પાસાઓ આવરતો તાલીમ કાયમક્રમ હાથ ધરવામાાં આવી રહ્યો છે .
4. અગાઉ ભારતે કોવવડ-19 મહામારી દરવમયાન મોટી સાંખ્યામાાં દેશોને હાઇડ્રોક્સીક્લોરોવક્વન, રેમ્ડેવસવવર અને
પેરોસીટામોલ ટેબ્લેટ્સ, તથા વનદાનની દકટ્સ, વેવન્ટલેટરો, માસ્ક, હાથ મોજાઓ અને અન્ય તબીબી પૂરવઠાઓ
મોકલ્યા હતા.
5. ભારતે કેટલાક પાડોશી દેશોને પાટમનરવશપ ફૉર એક્સેલરેંટગ વક્લવનકલ ટ્રાયલ્સ (PACT) પ્રોગ્રામ હેઠળ
તેઓની તબીબી ક્ષમતાઓ વધારવા અને મજબૂત કરવા તાલીમ પણ પ્રદાન કરી છે . આ ઉપરાાંત, ઇવન્ડયન
ટેકવનકલ એન્ડ ઇકોનોવમક કોઓપરેશન (ITEC) પ્રોગ્રામ હેઠળ આ મહામારીનો સામનો કરવામાાં આપણા
અનુભવોની વહેંચણી કરવા સાથે ભાગીદાર દેશોનાાં આરોગ્યસાંભાળ કમમચારીઓ અને વ્યવસ્થાપકો માટે કેટલાક
તાલીમ કોસમ પણ યોજવામાાં આવ્યા છે .

6.

ચાલુાં પ્રયાસમાાં, ભારત સમગ્ર વવચવનાાં દેશોને રસીઓ પૂરી પાડવાનુાં ચાલુાં રાખશે. આનુાં સ્થાવનક

આવશ્યકતાઓ અને આાંતરરાવિય માાંગ અને જવાબદારીઓ અનુસાર, વવકાસશીલ દેશોમાાં GAVI ની કોવેક્સ
સુવવધા હેઠળ સવહત, વનધામરણ કરવામાાં આવશે.
નવી દદલ્હી
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