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పొ రుగున ఉనన మరియు కీలక భాగస్వామయ దేశవలకు భారతలో తయారైన
వ్వయకసినల సరఫరవ
జనవరి 19, 2021
1. భారతలో తయారైన వ్యాక్సినలను సరఫరయ చేయాలంటూ పొ రుగున ఉనన మరియు క్ీలక భాగస్యామా దేశయల
నుంచి భారత ప్రభుతాం ేకక ేభారలనలను ేంకుకదంద. ఈ వినతులకద సపంకనగయ, ేలాగే క్ోవిడ్ మహమాారిపై
పో రయటం చేసు ునన మానవ్యళి ేంతటిక్ీ సహాయం చేయడంలో తన వ్యాక్సిన ఉతపత్తు మరియు ప్ంపిణీ స్యమరయలాన్నన
ఉప్యోగించాలనన భారత న్నబకధ తను చాటిచబ
ె ుతూ, గయరంట్ సహాయం క్సంక భూటాన, మాల్దీ వులద, బంగయాదేశ్, కపయల్,
మయకాార్ మరియు సీషల్ి దేశయలకద 20 జనవరి 2021 నుంచి వ్యాక్సిన సరఫరయను మొకలదపటట నుంద. శ్రరలంక,
ఆఫ్ఘ న్నస్యలన, మారిషసల విషయాన్నక్ొసతు , ఆయా దేశయల నుంచి తగిన న్నయంతరణ ప్రమన
ై ేనుమతుల ధ్ురవీకరణ క్ోసం
మేము వ్చి చూసుుకానం.
2. ఇతర దేశయల మాదరిగయక భారతలోనూ ఇమూాకజ
ై ేషన క్యరాకరమం ేమలవుత ంద. ఆరోగా సంరక్షణ సతవకదలద,
ఫరంట్ల ైన వరకరుా ేలాగే క్ోవిడ్ ముప్ుప ేధకంగయ ఉనన వ్యరిక్స దీన్నన కశల వ్యరీగయ ేమలద చేయడం జరుగుతుంద.
దేశ్రయ ేవసరయల క్ోసం కశలవ్యరీగయ వ్యాక్సినలను విడుకల చేసు ునన విషయాన్నన కృషిటలో పటటటక్ొన్న, రయనునన
వ్యరయలద మరియు కలలోా విడతల వ్యరీగయ భారత తన భాగస్యామా దేశయలకద క్ోవిడ్-19 వ్యాక్సినలను సరఫరయ
చేయడాన్నన క్ొనస్యగించనుంద. విదేశయలకద సరఫరయ చేసు ూక, దేశ్రయ ేవసరయలకద కూడా తగినన్నన న్నలాలను దేశ్రయ
వ్యాక్సిన తయారీ సంసల లద ేందంచనుకానయన్న భరోస్యన్నసుుకానం.
3. వ్యాక్సిన ప్ంపిణీక్స ముంకుగయ, పయలన ప్రమన
ై మరియు న్నరాహణ ేంశయలకద సంబంధంచి ఇమూాకజ
ై ేషన
మేకజరుా, క్ోల్్ చెైన ేధక్యరులద, కమూాన్నక్ేషన ేధక్యరులద మరియు వ్యాక్సినలను ేంకుకదక దేశయలకద చెందన
డేటా మేకజరా కద జాతీయ ేలాగే పయరంతీయ స్యలయిలోా శిక్షణ క్యరాకరమాన్నన 2021 జనవరి 19-20 తేదల
ీ ాో
న్నరాహిసు ుకానం.

4. భారత గతంలో కూడా క్ోవిడ్-19 మహమాారి వ్యాపిు సమయంలో హడ
ై ారక్ీిక్ోారోక్సాన, రమడెసవి
ి ర్ మరియు
పయరయసటమాల్ టాాబలా టా ను, ేదేవిధ్ంగయ రోగన్నరయధరక ప్రీక్షల క్సటా ట, వ్ంటిలేటరుా, మాసుకలద, గోావ్సి ేలాగే ఇతర
వ్ైకాప్రమన
ై ప్రికరయలను భారీ సంఖ్ాలో దేశయలకద సరఫరయ చేసింద.
5. ేకక పొ రుగు దేశయలకద తమ క్సాన్నకల్ స్యమరయలాలను బలోపతతం చేసుక్ోవడాన్నక్స గయను పయరటనర్షిప్సి ఫర్
యాక్ిలరేటింగ్ క్సాన్నకర్ టరయల్ి (పీఏసీటీ) క్యరాకరమం క్సంక భారత శిక్షణను కూడా ేందంచింద. మహమాారిపై
పో రులో మా ేనుభవ్యన్నన ప్ంచుక్ోవడాన్నక్స, ఇండియన టెక్న
స కల్ ేండ్ ఎకకామిక్ క్ోఆప్రేషన (ఐటీఈసీ) క్యరాకరమం
క్సంక భాగస్యామా దేశయలకద చెందన ఆరోగా సంరక్షణ వరకరుా మరియు పయలన ేధక్యరులకద ప్లద శిక్షణ క్ోరుిలను
కూడా భారత న్నరాహించింద.
6. ప్రసు ుతం జరుగుతునన ప్రయతానలోా భాగంగయ, భారత ప్రప్ంచవ్యప్ు ంగయ వ్యాక్సినల సరఫరయను క్ొనస్యగిసు ుంద.
దేశ్రయ ేవసరయలద మరియు ేంతరయాతీయ డిమాండ్ ేలాగే వరధమాన దేశయలకద ‘గయవి’ క్ోవ్యాక్ి సకుపయయం సహా తన
బాధ్ాతలను భారత సమతూకంత న్నరారిుంచనుంద.
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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.

