
പഩൊതുജനങ്ങൾുള്ള കഔൊഴിഡ് -19 
ഴൊഔ് ഷിൻ 

ഷംവമങ്ങളം അഴയ്ക്കുള്ള ഭറുഩടിയം 
 



 
ഴൊക്സിൻ നിർഫന്ധഭൊയം എടുകേണ്ടതുകണ്ടൊ ? 

 • കഔൊഴിഡ് -19 നുള്ള കുത്തിഴമ്പ് ഷവകഭധമൊ 
ഷവീഔയിേൊവുന്നതൊണ്. എന്നിരുന്നൊലം, ഴൊക്സിൻ മുഴുഴൻ 
കഡൊസം ഷവീഔയിുന്നതൊണ് ഉചിതം.  

• ഴൊക്സിൻ രു ഴയക്തിപമ ഷവമം കഔൊഴിഡ് – 19 ൽ 
നിന്നം ഩയിയക്ഷിുന്നതിനും അതുകഩൊപറ തപന്ന ഏറ്റവും 
അടുത്തുള്ള കുടുംഫൊംഖങ്ങൾ, സഹൃത്തുേൾ, 
ഫന്ധുേൾ, ഷസപ്രഴർത്തഔർ എന്നിഴയികറേ് കയൊഖം 
ഩഔയൊപത ഩയിഭിതപപടുത്തൊനും ഴൊക്സിൻ ഷവീഔയിുന്നത് 
ഴളി ഷൊധിുന്നതൊണ്. 

 



 
കഔൊഴിഡ് -19 ഴൊക്സിൻ എല്ലൊഴർും കയഷഭമം നൽഔൊൻ ഔളിയകഭൊ ?  

 • ഴൊക്സിനുഔളപട റബയതപമ അടിസ്ഥൊനഭൊേി ഴൊക്സികനശൻ ആദയം നൽകുന്നത്  
അഩഔടഷൊധയത കൂടിമ കഭകറമിൽ പ്രഴർത്തിുന്ന/ ഴിബൊഖത്തിലള്ള മുൻ ഖണനൊ 
ഗ്രൂപ്പുഔപല ഇന്ത്യൊ ഖഴൺപഭന്റ് തിയപെടുത്തിട്ടുണ്ട്.  

• ആദയപത്ത ഗ്രൂപിൽ മുൻനിയ ആകയൊഖയ പ്രഴർത്തഔരും, പഩൊതുജനങ്ങളഭൊമി 
കൂടുതൽ ഷമ്പർേത്തിൽ ഴരുന്ന ഭറ്റു ഉകദയൊഖസ്ഥരും  യണ്ടൊഭപത്ത ഗ്രൂപിൽ 60 
ഴമസ്സിനു മുഔലിൽ പ്രൊമമുള്ള എല്ലൊ ഴയക്തിഔപലയം 45 മുതൽ 59 ഴമസ്സ് ഴപയ 
പ്രൊമമുള്ള ജീഴിത ശവറീ കയൊഖമുള്ളഴരും / ദീർഗഔൊറ കയൊഖമുള്ളഴരും ആമ 
ഴയക്തിഔളം ആണ്. 

 



 
നിറഴിൽ COVID-19 അണുഫൊധ (സ്ഥിയീഔയിച്ച അപല്ലങ്കിൽ ഷംവമിുന്ന) 

രു ഴയക്തിേ് ഴൊക്സികനശൻ എടുകേണ്ട ആഴവയമുകണ്ടൊ? 
 

• കഔൊഴിഡ് -19 സ്ഥിയീഔയിച്ച അപല്ലങ്കിൽ കയൊഖം 
ഷംവമിുന്ന ഴയക്തി ഴൊക്സികനശൻ ഷവീഔയിുകമ്പൊൾ 
വയീയ ശ്രഴങ്ങളഭൊമി ഷമ്പർേം ഴരുന്നതിനൊൽ 
അണുഫൊധ ഩടയൊനുള്ള ഷൊധയത കൂടുതൽ ആണ്.  

• അതിനൊൽ കയൊഖം ഫൊധിച്ച ഴയക്തിഔൾ 
കയൊഖറക്ഷണങ്ങൾ പൂർണഭൊയം ഭൊരിമ കവശം 14 
ദിഴഷം ഔളിെ്  ഴൊക്സികനശൻ ഷവീഔയിുന്നതൊണ് 
നല്ലത്. 

 



 
പഩൊതുജനങ്ങൾേ് ഴൊക്സിൻ നൽഔി ഴരുകമ്പൊൾ ആപയൊപേമൊണ് മുൻഖണനൊ 

ഩട്ടിഔമിൽ ഉള്ളത് ? 
 • 60 ഴമസ്സിന് മുഔലിൽ പ്രൊമമുള്ള എല്ലൊ 

ഩൗയന്മൊരും. അതൊമത് 2022 ജനുഴയി 
ന്നിന് 60 ഴമസ്സ് അതിനുമുഔലിൽ 
പ്രൊമഭൊമഴർ.  

• 45 മുതൽ 59 ഴമസ്സ് ഴപയ പ്രൊമമുള്ള 
എല്ലൊ ഩൗയന്മൊർും അതൊമത് ഏപതങ്കിലം 
ഴിധത്തിലള്ള നിർദ്ദിഷ്ട കയൊഖൊഴസ്ഥ 
യള്ളഴർ ( 2022 ജനുഴയി ന്നിന് 45 
മുതൽ 59 ഴപയ പ്രൊമം ഉണ്ടൊമിയിേണം). 

 



45 മുതൽ 59 ഴമസ്സുഴപയയള്ള ഩൗയന്മൊരുപട കമൊഖയത നിർണമിുന്നതിനുള്ള 
നിർദ്ദിഷ്ട കഔൊകഭൊർഫിഡിറ്റിഔൾ /കയൊഖൊഴസ്ഥ ഏപതൊപേമൊണ് ? 

• ഔളിെ രു ഴർശത്തിനിപട ഹൃദമസ്തംബനം അഥഴൊ ഹൃകരൊഖവുഭൊമി 
ഫന്ധപപട്ട ആശുഩത്രിമിൽ അഡ്ഭിശൻ ആമിട്ടുള്ളഴർ 

• കഩൊഷ്റ്റ് ഔൊർഡിമൊഔ് ട്രൊൻഷ്ലൊന്റ് പറപ്റ്റ് ventricular അഷിഷ്റ്റ് 
ഡിശഴഷ്. 

• ഔൊയയഭൊമ ഇടത് ventricular ഷിഷ്കറ്റൊലിഔ് അഩയയൊപ്തത ഉള്ളഴർ 

• ഔഠിനഭൊമകതൊ അല്ലൊപതകമൊ ഉള്ള ഹൃദമ ഴൊൽഴിന് തഔയൊറുള്ളഴർ. 

• Congenital heart disease with severe PAH or Idiopathic PAH 



• പഔൊകരൊണരി ആർട്ടരി ഡിഷീഷ് ഉള്ളഴർ(CABG ഔളിെഴർ /PTCA /MI 
/ യക്തൊതിഭർദ്ദത്തിനും പ്രകഭസത്തിനും ചിഔിത്സമിൽ ഉള്ളഴർ). 

• ആന്ശജന, യക്തൊതിഭർദ്ദം, പ്രകഭസം എന്നിഴയ്ക്ക് ചിഔിത്സമിൽ ഉള്ളഴർ. 

• യക്തൊതിഭർദവും പ്രകഭസവും ഉള്ള ഩക്ഷൊഗൊതം ഴന്നഴർ  

• ഩൾഭണരി ആർട്ടരി ശസപർപടൻശൻ കൂപട യക്തൊതിഷമ്മർദ്ദത്തിനു 
പ്രകഭസത്തിനും ചിഔിത്സമിൽ ഉള്ളഴർ.  

• 10 ഴർശത്തിന് കഭൽ പ്രകഭസ കയൊഖമുള്ളഴർ അഥഴൊ പ്രകഭസവും കൂപട ഭറ്റ് 
ഷങ്കീർണതഔളം ഉള്ളഴർ കൂപട യക്തൊതിഭർദ്ദ ത്തിനും ചിഔിത്സിുന്നഴർ. 

 



• വൃേ ഔയൾ പസഭൊകറ്റൊ പഩൊമറ്റിേ് പടംപഷൽ ട്രൊൻഷ്ലൊന്റ് ഔളിെഴർ 

• ഔടുത്ത വൃേകയൊഖം ഉള്ള ഡമൊറിഷിഷിൽ ഔളിയന്നഴർ  

• ദീർഗഔൊറഭൊമി immunosuppressant/ കഔൊർട്ടികേൊഷ്റ്റികരൊമ്ഡ് 
ഭരുന്നഔൾ ഔളിുന്നഴർ  

• ഡീകഔൊംഩൻകഷറ്റഡ് ഷീകരൊഷിഷ് ഉള്ളഴർ. 

• ഔളിെ യണ്ടു ഴർശത്തിനിപട ഔഠിനഭൊമ വവൊഷകഔൊവ ഷംഫന്ധഭൊമ 
കയൊഖങ്ങൾേ് ആശുഩത്രിമിൽ ഔിടത്തി ചിഔിത്സ കനടിമിട്ടുള്ളഴർ 



• റിംകപൊഭ/ ലേിഭിമ/ ശഭകറൊഭ എന്നീ കയൊഖങ്ങൾ ഉള്ളഴർ.  

• 2020 ജൂശറ ന്നികനൊ അതിനുകവശകഭൊ ഏപതങ്കിലം തയം ഔയൊൻഷർ 
കയൊഖനിർണമ ഔളിെഴർ അപല്ലങ്കിൽ ഏപതങ്കിലം ഴിധത്തിലള്ള 
ഔൊൻഷർ കയൊഖത്തിന് ഇകപൊൾ ചിഔിത്സമിൽ ഉള്ളഴയ് . 

• ഷിേിൾപഷൽ ഡിഷീഷ് കഫൊൺഭൊകയൊ പപമിലഴമർ എലൊഷ്റ്റിഔ് 
അനീഭിമ, തറഷീഭിമ കഭജർ ഉള്ളഴർ.  



• ശപ്രഭരി ഇഭൂകണൊ പഡപിശയൻഷി കയൊഖങ്ങൾ അപല്ലങ്കിൽ എച്ച്ഐഴി 
ഇൻപപക്ഷൻ. 

• ബുദ്ധി ശഴഔറയമുള്ളഴർ/ ഭസ്കുറർ ഡികരൊപി/ ആഷിഡ് ആക്രഭണം മൂറം 
വവഷന ഴയഴസ്ഥമിൽ തഔയൊറുഔൾ ഉണ്ടൊമിട്ടുള്ള ഴർ/ ഉമർന്ന ഩിന്തുണൊ 
ഷസൊമം ആഴവയമുള്ള ശഴഔറയമുള്ളഴർ/ ഫധിയത, അന്ധത ഉൾപപപട 
ന്നിറധിഔം ശഴഔറയങ്ങൾ ഉള്ളഴർ. 

 



പഩൊതുജനങ്ങൾേ് ഴൊക്സിൻ ഷൗജനയഭൊമൊകണൊ റബിുന്നത് ? 
 

എല്ലൊ ഷർേൊർ കഔൊഴിഡ് ഴൊക്സികനശൻ 
പഷന്റർ ഔലിൽനിന്നം ഴൊക്സിൻ 
ഷൗജനയഭൊമി റബിുന്നതൊമിയിും. 
ഷർേൊർ തിയപെടുത്തിയിുന്ന ശപ്രഴറ്റ് 
ആകയൊഖയ സ്ഥൊഩനങ്ങലിൽ നിന്നം 
ഖഴൺപഭന്റ് ഒപ് ഇന്ത്യ നിർകദ്ദവിുന്ന 
പ്രഔൊയം ഉള്ള പീഷ് അടച്ച് ഴൊക്സിൻ 
എടുകേണ്ടതൊണ്. 

 



എല്ലൊ ആകയൊഖയ സ്ഥൊഩനങ്ങലിൽ നിന്നം ഴൊക്സിൻ റബയഭൊകണൊ ? 
 

ഷർേൊർ നിശ്ചമിച്ചിയിുന്ന പ്രഔൊയമുള്ള 
എല്ലൊ ഷർേൊർ ആകയൊഖയ സ്ഥൊഩനങ്ങലിൽ 
നിന്നം ഷർേൊർ തിയപെടുത്ത കഔൊഴിഡ് 
ഴൊക്സികനശൻ പഷന്ററുഔലിൽ നിന്നം, 
അതൊമത് vPMJAY/CGHS/States’ 
Health Insurance schemes തുടങ്ങിമ 
ഷൗഔയയങ്ങൾ റബയഭൊയള്ള 
ആകയൊഖയസ്ഥൊഩനങ്ങലിൽ . 

 



 
പഩൊതുജനങ്ങൾ ഴൊക്സിൻ റബയഭൊുന്നതിന് കഴണ്ടി എങ്ങപനമൊണ് യജികരശൻ 

നടകത്തണ്ടത് ? 
 

• ഒൺശറൻ യജികരശൻ ഴളിമൊണ് 
അകപൊമിന്റ്പഭന്റ് എടുകേണ്ടത്. 
cowin.gov.in എന്ന പഴഫ്ശഷറ്റ് 
ഴളി കൃതയഭൊമ നിർകദ്ദവം മഥൊഷഭമം 
ഷർേൊർ അരിമിുന്നതൊണ്.  

 



 
എങ്ങപനമൊണ് കഔൊഴിഡ് ഴൊക്സികനശന് കഴണ്ടി ഒൺശറൻ യജികരശൻ 

പചകേണ്ടത് ? 
 • ആദയം പചകേണ്ടത് കഔൊഴിൻ പഴഫ്ശഷറ്റ് ൽ രു പഭൊശഫൽ നമ്പർ 

എന്റർ പചയ്യുഔമൊണ്.  

• പഭൊശഫൽ നമ്പരിപന്റ കൃതയത ഉരപൊുന്നതിനൊമി യജികരശൻ 
നടഩടിഔൾ പൂർത്തിമൊുന്നതിനു മുമ്പൊമി ഒ ടി ഩി നമ്പർ പഭൊശഫറികറേ് 
ഴരുന്നതൊണ്. 

• ഒ ടി ഩി നമ്പർ എന്റർ പചയ്ത കവശം ആളഔപല കഩയ് കചർേൊവുന്നതൊണ്. 

• തുടർന്ന് സ്ക്രീനിൽ കഔൊഴിഡ് ഴൊക്സികനശൻ പഷന്ററുഔളപട ഩട്ടിഔയം ളിെ 
കലൊട്ടുഔളം റബയഭൊകുന്ന തീമതിയം ഷഭമവും ഔൊണൊനൊകും.  



• ഩിന്നീട് ഒകയൊരുത്തർും അഴയഴരുപട ഷൗഔയയപ്രദഭൊമ യീതിമിൽ 
കഔൊഴിഡ് ഴൊക്സികനശൻ പഷന്ററുഔൾ പതയപെടുുന്നതിനും റബയഭൊമ 
കലൊട്ടുഔൾ അടിസ്ഥൊനഭൊേി പഷശപന്റ ഷഭമവും ( ഉദൊ – 9 -5 ) ദിഴഷവും 
റബിുന്നതൊണ്.  

• യജികരശൻ ഷഭമത്ത് ഗുണകബൊക്തൊഴിപന്റ കപൊകട്ടൊഩതിപിച്ച  തിയിച്ചരിമൽ  
ഔൊർഡിപന  ആധൊയഭൊേി അടിസ്ഥൊന പഡകഭൊഗ്രൊപിഔ് ഴിവദൊംവങ്ങൾ 
കവകയിുന്നതൊണ്.  

 



• യജികരശൻ നടഩടിഔൾ പൂർത്തിമൊകുകമ്പൊൾ രു ഴയക്തിേ് കഔൊഴിഡ് 
ഴൊക്സികനശൻ ആലികേശനിൽ രു അേൗണ്ട് ക്രികമറ്റ് പചയ്യുന്നതൊണ്. 

• യജികരശൻ നടഩടിഔൾ പൂർത്തിമൊമൊൽ യജികരശൻ നടഩടിഔൾ 
പൂർത്തിമൊമി എന്ന് ഔൊണിച്ചു പഔൊണ്ടുള്ള യജികരശൻ സ്ലിപ് റബയഭൊകും, 
അതു പ്രിന്റ് പചമ്ത് എടുേൊവുന്നതൊണ്.  

• കൂടൊപത യജിഷ്റ്റർ പചയ്യുന്ന ഷഭമത്ത്  പഭൊശഫൽ നമ്പരികറേ് രു 
ഔൺപർകഭശൻ പഭകഷജ് റബിുന്നതൊമിയിും. 

 

 



ഴൊക്സികനശന് കഴണ്ടി അകപൊമ്ന്റ്ര്പഭന്റ് അപല്ലങ്കിൽ യജികരശൻ പചയ്യുന്ന 
ഷഭമത്ത് ഏത് ഴൊക്സിനൊണ് എടുുന്നത് എന്ന് അരിമൊൻ ഔളിയകഭൊ ? 

 
• ഇല്ല.  

• അകപൊമ്ന്റ്ര്പഭന്റ് എടുുന്ന ഷഭമത്ത് /യജികരശൻ ഷഭമത്ത് ഴൊക്സിൻ 
ഏതുതയം എന്ന് പഴലിപപടുത്തില്ല ഴൊക്സികനശപന കുരിച്ച് കൃതയഭൊമ 
അരിവുഔൾ നൽകുന്നതൊമിയിും. 

 



 
രു പഭൊശഫൽ നമ്പരിൽ നിന്നം എത്ര കഩർേ് ഴൊക്സികനശന് കഴണ്ടി 

യജിഷ്റ്റർ പചേൊൻ ഔളിയം ? 
 

• രു പഭൊശഫൽ നമ്പർ ഉഩകമൊഖിച്ച് രു ഴയക്തിേ് ഩയഭൊഴധി നൊറ് 
ഗുണകബൊക്തൊേപല യജിഷ്റ്റർ പചേൊൻ ഔളിയം.  

• എന്നൊൽ ഒകയൊ ഗുണകബൊക്തൊഴിപന്റയം ഐഡി ഔൊർഡ് നമ്പർ 
ഴയതയസ്തഭൊമിയിേണം.  

• പഭൊശഫൽ നമ്പർ ളിപഔ പഩൊതുഴൊമി ഭപറ്റൊന്നം ഩൊടില്ല. 

 



 
 

യിേൽ യജികരശൻ പചയ്തു ഔളിെൊൽ എപന്ത്ങ്കിലം ഭൊറ്റങ്ങൾ ഴരുത്തൊൻ 
ഔളിയകഭൊ ? 

 

• ഔളിയം.  

• ഴൊക്സികനശൻ എടുുന്നത് ഴപയ ഈ യജികരശൻ കയകഔലിൽ ഴയക്തിേ് 
എഡിറ്റ് പചേൊകനൊ ഡിറീറ്റ് പചേൊകനൊ ഔളിയന്നതൊണ്. 

 



 
ഒൺശറൻ ഴളി യജിഷ്റ്റർ പചേൊൻ ഔളിമൊത്തഴർും ഴൊക്സിൻ 

എടുേൊൻ ഭപറ്റപന്ത്ങ്കിലം ഭൊർഗ്ഗമുകണ്ടൊ ? 
 

• യജിഷ്റ്റർ പചേൊൻ ഔളിെില്ല എങ്കിൽ ഒൺശഷറ്റ് യജികരശനും 
കമൊഖയതയള്ള ഗുണകബൊക്തൊേൾേ് ഷൊധയഭൊണ്. 

• തുടേത്തിൽ ഉണ്ടൊഔൊൻ ഷൊധയതയള്ള തിയേ് ഩയിഖണിച്ച് ഈ 
ഷംഴിധൊനം ഭൊർച്ച്  5 ന് കവശം ഭൊത്രകഭ അനുഴദിുഔയള്ളൂ. 

• അതിനൊൽ ഒൺശറൻ യജികരശൻ തപന്ന പചേൊൻ ശ്രദ്ധിുഔ.  

 



 
ഴൊക്സിൻ എടുേൊൻ കഩൊകുന്ന ഷന്ദർബത്തിൽ ഗുണകബൊക്തൊേൾ ഏപതങ്കിലം 

കയകഔൾ ഔൊണികേണ്ടത് ഉകണ്ടൊ ? 
 • ഉണ്ട്.   

• ആധൊർ ഔൊർഡ് അഥഴൊ ഇറക്ഷൻ ഐഡി ഔൊർഡ് ഇതും അല്ല എങ്കിൽ 
ഒൺശറൻ യജികരശൻ ഷഭമത്ത് ഔൊണിച്ച കപൊകട്ടൊ ഩതിപിച്ച ഏപതങ്കിലം 
ഐഡി ഔൊർഡ്.  

• 45 നും 59 ഴമസ്സിനും പ്രൊമമുള്ളഴർ അഴരുപട ഭറ്റ് കയൊഖ ഷംഫന്ധഭൊമ 
ഷർട്ടിപിേറ്റുഔൾ രു പഭഡിേൽ ഒപീഷർ ഷൊക്ഷയപപടുത്തിമത് ശഔേിൽ 
ഔരുകതണ്ടതൊണ്.  

• ആകയൊഖയപ്രഴർത്തഔരും ഭറ്റ് മുൻനിയമിൽ പ്രഴർത്തിുന്നഴരും കപൊകട്ടൊ ഩതിപിച്ച 
ഓകദയൊഖിഔ ഐഡന്റിറ്റി ഔൊർഡ് ശഔേിൽ ഔരുതുഔ. 

 



ഴൊക്സിൻ ഷവീഔയിച്ചുഔളിെ ഗുണകബൊക്തൊഴിനു ഴൊക്സികനശൻ ഷംഫന്ധിമൊമ 
തുടർഴിഴയങ്ങൾ റബയഭൊകുകഭൊ? 

 

• നിർദിഷ്ട കഡൊഷ് ഴൊക്സിൻ ഷവീഔയിച്ച ഴയക്തിേ് എഷ്.എം.എഷ്. ഷകന്ദവം 
റബിും.  

• എല്ലൊ കഡൊസഔളം ഷവീഔയിച്ചകവശം ഷർട്ടിപിേറ്റ് റബയഭൊും.  

 



 
ഴയക്തിഔൾ ഴൊക്സികനശൻ കഔന്ദ്രങ്ങലിൽ എപന്ത്ൊപേ പ്രതികയൊധഭൊർഖങ്ങൾ 

ഷവീഔയിേണം? 
 

• ഴൊക്സിപനടുത്തകവശം അയഭണിക്കൂർ ഴൊക്സികനശൻ കഔന്ദ്രത്തിപറ 
നിയീക്ഷണമുരിമിൽ ഴിശ്രഭികേണ്ടതൊണ്.  

• എപന്ത്ങ്കിലം അഷവസ്ഥതഔൾ അനുബഴപപട്ടൊൽ ആകയൊഖയപ്രഴർത്തഔപയ 
അരിമിുഔ. ഭൊസ്ക് ധയിുഔ, ശഔഔൾ അണുഴിമുക്തഭൊുഔ, 
ഷൊമൂസിഔൊഔറം ഩൊറിുഔ തുടങ്ങി പ്രതികയൊധഭൊർഖങ്ങൾ ഔർവനഭൊയം 
തുടയണം. 

 



കഔൊഴിഡ് 19 ഴൊക്സികനശന് എപന്ത്ങ്കിലം ഩൊർവവപറങ്ങൾ ഉണ്ടൊകുകഭൊ ? 
 

• സയക്ഷയരപൊേിമകവശം ഭൊത്രഭൊണു ഴൊക്സിൻ 
ഴിതയണം തുടങ്ങുന്നത്. 

• എപന്ത്ങ്കിലം പചരിമഩനി, കഴദന തുടങ്ങി 
നിസ്സൊയ ഩൊർവവപറങ്ങളണ്ടൊകമേൊം. 

 



എത്ര ഇടകഴലമിൽ എത്ര കഡൊഷ് ഴൊക്സിൻ ഷവീഔയിേണം? 
 

• 28 ദിഴഷപത്ത ഇടകഴലമിൽ യണ്ടു കഡൊഷ് ഴൊക്സിൻ ഷവീഔയികേണ്ടതൊണ്.  

 



യണ്ടൊഭപത്ത കഡൊഷ് ഴൊക്സിൻ എടുകേണ്ടത് എന്നൊണ് ? 
 

• ആദയ കഡൊഷ് ഴൊക്സിൻ എടുത്തതിനുകവശം 28 ദിഴഷം ഔളിെ് അതൊമത് 
പഷ്റ്റ് കഡൊഷ് ഴൊക്സിൻ എടുത്ത തീമതി മുതൽ 29ഭപത്ത ദിഴഷം അകത 
കഔൊഴിഡ് ഴൊക്സികനശൻ പഷന്റരിൽ നിന്നം യണ്ടൊഭപത്ത കഡൊഷിനുള്ളതും 
ബുേ് പചയ്യുന്നതൊണ്. 

 



പഷേൻഡ് കഡൊഷ് ഴൊക്സികനശൻ എടുുന്നതിന് ഴീണ്ടും പുതിമതൊമി 
യജികരശൻ പചകേണ്ട ആഴവയമുകണ്ടൊ ? 

 

• ഇല്ല.  

• യണ്ടൊഭപത്ത കഡൊഷ് ഴൊക്സികനശൻ ഷിഷ്റ്റം തപന്ന പശഡൂൾ 
പചയ്യുന്നതൊണ്. 

 



ഇന്ത്യമിൽ അംഖീഔയിച്ച ഴൊക്സിനുഔൾ ഏപതല്ലൊം ? 
 

• കഔൊഴിശീൽഡ് - യൂണികഴഴ്സിറ്റി ഒപ് 
ഒഔ്ഷ്കപൊഡ്, ആരൊകഷപനേ ( ഷിരം 
ഇൻഷ്റ്റിറ്റൂട്ട് ഒപ് ഇന്ത്യയഭൊമി കചർന്ന്) 

• പഔൊഴൊക്സിൻ - ബൊയത്  ഫകമൊപടഔ് 
ഇന്റർനൊശണൽ റിഭിറ്റഡ്. ഈ യണ്ട് 
ഴൊക്സിനുഭൊണ് നിറഴിൽ ഇന്ത്യമിൽ 
അംഖീഔൊയം നൽഔിമിയിുന്നത്. 

 



ഴൊക്സികനശൻ കഔന്ദ്രങ്ങൾ എഴിപടപമല്ലൊം ആഔൊം? 
 

• പഭഡിേൽ കഔൊകലജുഔൾ, ജില്ലൊ 
ആശുഩത്രിഔൾ, 
പ്രൊഥഭിഔൊകയൊഖയകഔന്ദ്രങ്ങൾ, 
ഷൊമൂസിഔൊകയൊഖയ കഔന്ദ്രങ്ങൾ, 
ആഴവയഭൊമ ബൗതിഔ 
ഷൊസചയയങ്ങൾ റബയഭൊമ ഴറിമ 
ഷവഔൊയയ ആശുഩത്രിഔൾ 
എന്നിഴയം ആഔൊം. 

 



നന്ദി  


