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பிரதமர் திரு நரரந்திர ரமோடி- அமமரிக்க அதிபர் திரு
பபடன் இபடரே மதோபைரபசி உபரேோடை்
ஏப்ரல் 26, 2021
பிரதமர் திரு நரரந்திர ரமோடி, அமமரிக்க அதிபர் ரமதகு ர ோசப் ஆர். பப
டனுடன் மதோபைரபசி வோயிைோக இன்று உபரேோடினோர்.
தடுப்பூசித் திட்டங் கள் வோயிைோக மகோவிட்19 மதோற் றின் இரண்டோவது அபைபேக் கட்டுப்படுத்த இந்திேோவிை் ரமற்
மகோள் ளப்பட்டு வரும் நடவடிக்பககள் , அவரவர் நோடுகளிை் மகோவிட்19 மதோற் றின் நிபை குறித்தும் , அவசர மருந்துகள் , சிகிச்பசகள் , மருத்து
வ உபகரணங் கள் விநிரேோகத்தின் உறுதித் தன்பம குறித்தும் இரண்டு த
பைவர்களும் ஆரைோசித்தனர்.
இந்திேோவுடன் துபண நிற் பதோக உறுதி அளித்த அதிபர் திரு பபடன், சிகி
ச்பச முபறகள் , மசேற் பக சுவோசக் கருவிகள் மற் றும் ரகோவிஷீை் டு தடுப்
பூசி தேோரிப்பதற் குத் ரதபவேோன மூைப்மபோருட்கபளக் கண்டறிவது
ரபோன்ற
வளங் கபள விபரவோக வழங் கி இந்திேோவின் முேற் சிகளுக்கு ஆதரவளி
க்க அமமரிக்கோ உறுதிபூண்டிருப்பதோகக் கூறினோர்.
அமமரிக்க அரசின் ஆதரவு மற் றும் உதவிக்கு தமது மனமோர்ந்த நன்றிபே
பிரதமர் திரு நரரந்திர ரமோடி மதரிவித்துக் மகோண்டோர். தடுப்பூசி பமத்தி
ரி, ரகோவோக்ஸ் மற் றும் குவோட் தடுப்பூசி முன்முேற் சிகள் ரபோன்றவற் றிை்
கைந்து மகோள் வதன் வோயிைோக உைகளவிை் மகோவிட்19 மபருந்மதோற் பறக் கட்டுப்படுத்துவதிை் இந்திேோ உறுதியுடன் இருப்ப
தோக அவர் குறிப்பிட்டோர். மகோவிட்19 சம் பந்தமோன தடுப்பூசிகள் , மருந்துகள் மற் றும் சிகிச்பசகளுக்குத் ரத
பவேோன மூைப்மபோருட்களின் விநிரேோகம் சுமூகமோக நபடமபறுவபத
உறுதி மசே் வதன் அவசிேத்பத பிரதமர் அடிக்ரகோடிட்டுக் கூறினோர்.
மகோவிட்19 மபருந்மதோற் பற எதிர்மகோள் வதிை் தடுப்பூசியின் உருவோக்கம் மற் றும்
விநிரேோகத்திை் இந்திே-

அமமரிக்க கூட்டணியின் சோத்திேக்கூறுகபள இருநோட்டு தபைவர்களும்
எடுத்துபரத்ததுடன், இது சம் பந்தமோன நடவடிக்பககளிை் ஒத்துபழப்பு வ
ழங் கி ஒருங் கிபணந்து பணிேோற் றுமோறு இரு நோடுகளின் அதிகோரிகளுக்
கு அறிவுறுத்தினர்.
வளர்ந்து வரும் நோடுகளுக்கு தடுப்பூசிகளும் , மருந்துகளும் விபரவோகவும்
சுைபமோகவும் கிபடக்கும் வபகயிை் ட்ரிப்ஸ் ஒப்பந்தத்தின் மநறிமுபறக
பள தளர்த்துமோறு உைக வர்த்தக பமேத்திை் இந்திேோ ரமற் மகோண்ட மு
ன்முேற் சி குறித்தும் அதிபர் திரு பபடனிடம் பிரதமர் திரு நரரந்திர ரமோடி
மதரிவித்தோர்.
இருநோட்டு தபைவர்களும் மதோடர்ந்து மதோடர்பிை் இருக்க இபசவு மதரி
வித்தனர்.
நியூ டெல்லி
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