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நாடுகளுக்கு விநியயாகம்
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1.
அண்ளை மற்றும் முக்கிய கூட்ைாைர் நாடுகைிலிருந்து இந்திய தயாாிக்கப்பட்ை
தடுப்பூசிகளை வழங்க இந்திய அரசு பல யகாாிக்ளககளை பபற்றுள்ைது. இந்தக்
யகாாிக்ளககளுக்கு பதிலைிக்கும் விதமாகவும், இந்தியாவின் தடுப்பூசி உற்பத்தி மற்றும்
விநியயாகத் திறளனப் பயன்படுத்துவதற்கான இந்தியாவின் உறுதிப்பாட்டுக்கு இணங்க, மனித
குைம்
அளனவருக்கும்
பதாற்றுயநாளய
எதிர்த்துப்
யபாராை
உதவுகிறது,
பூட்ைான்,மாலத்தீவு,பங்கைாயதஷ், யநபாைம்,மியான்மர் மற்றும் சீபெல்ஸ் ஆகியவற்றிற்கான
மானிய உதவியின் கீழ் பபாருள்கள் பதாைங்கும் 20 ஜனவாி 2021. இலங்ளக, ஆப்கானிஸ்தான்
மற்றும் பமாாிெியளெப் பபாறுத்தவளர, யதளவயான ஒழுங்கு முளற அனுமதிகளை அவர்கள்
உறுதிபடுத்த நாங்கள் காத்திருக்கியறாம்.
2. மற்ற நாடுகளைப் யபாலயவ சுகாதார வழங்குனர்கள், முன்னணி ஊழியர்கள் மற்றும் மிகவும்
பாதிக்கப்பைக்கூடியவர்களை உள்ைைக்கும் வளகயில் யநாய்த்தடுப்புத்திட்ைம் இந்தியாவில்
பசயல்படுத்தப்படுகிறது. படிப்படியாக பவைியிடுவதற்கான உள்நாட்டு யதளவகளை
கருத்தில் பகாண்டு, பங்குதாரர் நாடுகளுக்கு Covid-19 தடுப்பூசிகளை இந்தியா பதாைர்ந்து
வரும் வாரங்கள் மற்றும் மாதங்கைில் ஒரு கட்ைமாக பதாைர்ந்து வழங்கும். உள்நாட்டு
உற்பத்தியாைர்கள் பவைிநாடுகைில் சப்ளை பசய்யும் யபாது உள்நாட்டு யதளவகளைப்
பூர்த்தி பசய்ய யபாதுமான பங்குகள் ளவத்திருப்பது உறுதி பசய்யப்படும்.
3. தடுப்பூசிகளை வழங்குவதற்கு முன்பு, நிர்வாக மற்றும் பசயல்பாட்டு அம்சங்களை
உள்ைைக்கிய ஒரு பயிற்சி திட்ைம் 2021 ஜனவாி 19-20 அன்று யநாய்தடுப்பு யமலாைர்கள்,
குைிர் சங்கிலி அதிகாாிகள், தகவல் பதாைர்பு அதிகாாிகள் மற்றும் பபறுனர்கைின் தரவு
யமலாைர்கள் ஆகியயாருக்கு யதசிய மற்றும் மாகாண நிளலகள்.
4. இந்தியா இதற்கு முன்னர் ளைட்ராக்ஸி குயைாயராகுயின், பரம்யைசிவிர் மற்றும்
பாரசிட்ைமால் மாத்திளரகள், அத்துைன் Covid-19 பதாற்றுயநாய்கைின் யபாது ஏராைமான
நாடுகளுக்கு கண்ைறியும் கருவிகள், பவண்டியலட்ைர்கள், முகமூடிகள், ளகயுளறகள் மற்றும்
பிற மருத்துவப் பபாருள்களை வழங்கியது.
5. மருத்தவ யசாதளனகளை விளரவுபடுத்துவதற்கான கூட்ைாண்ளம (PACT) திட்ைத்தின் கீழ்,
பல அண்ளை நாடுகளுக்கு அவர்கைின் மருத்துவத் திறன்களை யமம்படுத்துவதற்கும்
பலப்படுத்துவதற்கும் இந்தியா பயிற்சி அைித்துள்ைது. இந்திய பதாழில்நுட்ப மற்றும்
பபாருைாதார ஒத்துளழப்பு (ஐ.டி.இ.சி.) திட்ைத்தின் கீழ் சுகாதாரப் பணியாைர்கள் மற்றும்
கூட்ைாைர் நாடுகைின் நிர்வாகிகளுக்காக தனித்தனியாக பல பயிற்சி வகுப்புகள் ஏற்பாடு
பசய்யப்பட்டுள்ைன, பதாற்றுயநாளயக் ளகயாள்வதில் எங்கள் அனுபவத்ளதப் பகிர்ந்து
பகாள்கின்றன.

6. பதாைர்ச்சியான முயற்சியில், இந்தியா பதாைர்ந்து உலபகங்கிலும் உள்ை நாடுகளுக்கு
தடுப்பூசிகளை வழங்கும். இது உள்நாட்டு யதளவகள் மற்றும் சர்வயதச யதளவ மற்றும்
களைளமகளுக்கு எதிராக அைவீடு பசய்யப்படும், இதில் வைரும் நாடுகளுக்கு GAVIஇன்
யகாவாக்ஸ் வசதி உள்ைது.
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