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உரரயாற்றுகிறார் 

ஜூன் 04,2020 

 

சர்வததச தடுப்பூசி கூட்டணியான காவிக்கு இந்தியா இன்று 15 ெில்லியன் அமொிக்க டாலர்கரள 

உறுதியளித்தது. 

 

இங்கிலாந்து பிரதெ ெந்திாி தபாாிஸ் ஜான்சன் நடத்திய மெய்நிகர் உலகளாவிய தடுப்பூசி உச்சி 

ொநாட்டில் பிரதெ ெந்திாி ஸ்ரீ நதரந்திர தொடி உரரயாற்றினார், இதில் 50 க்கும் தெற்பட்ட 

நாடுகள்- வணிகத் தரலவர்கள், ஐ.நா முகவர் நிரலயங்கள், சிவில் சமூகம், அரசு அரெச்சர்கள், 

ொநில தரலவர்கள் ெற்றும் நாட்டு தரலவர்கள் பங்தகற்றனர்.  

  

பிரதெ ெந்திாி தனது உரரயில், ‘இந்த சவாலான காலங்களில் இந்தியா உலகத்துடன் 

ஒற்றுரெயுடன் நிற்கிறது’ என்றார்.  

 

ஸ்ரீ தொடி கூறுரகயில், இந்தியாவின் நாகாிகம் உலரக ஒரு குடும்பொக பார்க்க கற்றுக் 

மகாடுக்கிறது, தெலும் இந்த மதாற்றுதநாய்களின் தபாது இந்த தபாதரன வரர  வாழ 

முயற்சித்தது. 120  க்கும் தெலான நாடுகளுடன்  நாட்டின் கிரடக்கக்கூடிய ெருந்துகரளப் பகிர்ந்து 

மகாள்வதன் மூலமும் , அதன் உடனடி சுற்றுப்புறத்தில் ஒரு மபாதுவான ெறுமொழி 

மூதலாபாயத்ரத உருவாக்குவதன் மூலமும், அரதத் ததடும் நாடுகளுக்கு குறிப்பிட்ட ஆதரரவ 

வழங்குவதன் மூலமும், இந்தியாவின் மசாந்த பரந்த ெக்கரளப் பாதுகாப்பதன் மூலமும் இந்தியா 

அவ்வாறு மசய்தது என்றார். 

 

Covid – 19 மதாற்றுதநாய், எப்படியாவது, உலகளாவிய ஒத்துரழப்பின் வரம்புகரள 

அம்பலப்படுத்தியுள்ளது என்றும், செீபத்திய வரலாற்றில் முதன் முரறயாக, ெனித வரக ஒரு 

மதளிவான மபாதுவான எதிாிரய எதிர்மகாள்கிறது என்றும் பிரதெர் கூறினார்.  

 

கவிரயப் பற்றி அவர் குறிப்பிடுரகயில், இது ஒரு உலகளாவிய கூட்டணி 

ெட்டுெல்ல,உலகளாவிய ஒற்றுரெயின் சின்னொகவும், ெற்றவர்களுக்கு உதவுவதன் மூலம் அரத 

நெக்கு நிரனவூட்டுவதாகவும் கூறினார். 

 

இந்தியாவில் பரந்த ெக்கள் மதாரக ெற்றும் குரறந்த சுகாதார வசதிகள் உள்ளன என்றும், தநாய் 

தடுப்பு ெருந்துகளின் முக்கியதுவத்ரத அது புாிந்துமகாள்கிறது என்றும் அவர் கூறினார்.  

 

பிரதெ ெந்திாி தனது அரசாங்கத்தால் மதாடங்கப்பட்ட முதல் திட்டங்களில் ஒன்று  ெிஷன் 

இந்திரதானுஷ் ஆகும், இது நாட்டின் குழந்ரதகள் ெற்றும் கர்ப்பிணிப் மபண்களுக்கு முழு 



தடுப்பூசி தபாடுவரத உறுதி மசய்வரத தநாக்கொக மகாண்டுள்ளது,இதில் பரந்த நாட்டின் 

மதாரலதூரப் பகுதிகள் உட்பட.  

 

பாதுகாப்ரப விாிவுபடுத்துவதற்காக, இந்தியா தனது ததசிய தநாய்தடுப்பு திட்டத்தில் ஆறு புதிய 

தடுப்பூசிகரள தசர்த்துள்ளது என்றார். 

 

இந்தியா தனது முழு தடுப்பூசி விநிதயாக வாிரயயும் டிஜிட்டல் ெயொக்கியதாகவும், அதன் குளிர் 

சங்கிலியின் தநர்ரெரயக் கண்காணிக்க ெின்னணு தடுப்பூசி உளவுத்துரற வரலயரெப்ரப 

உருவாக்கியுள்ளதாகவும் பிரதெர் விவாித்தார்.  

 

இந்த கண்டுபிடிப்புக்கள் கரடசி ரெல் வரர சாியான தநரத்தில் சாியான அளவுகளில் 

பாதுகாப்பான ெற்றும் சக்திவாய்ந்த தடுப்பூசிகள் கிரடப்பரத உறுதி மசய்கின்றன, என்றார்.  

 

உலகின் முன்னணி தடுப்பூசிகரள உற்பத்தி மசய்யும் நாடு இந்தியா என்றும், உலகின் 60 சதவீத  

குழந்ரதகளுக்கு தநாய்த்தடுப்புக்கு  பங்களிப்பு மசய்வது அதிர்ஷ்டம் என்றும் பிரதெர் கூறினார். 

 

Gavi இன் பணிரய இந்தியா அங்கீகாித்து ெதிப்பிடுகிறது என்று ஸ்ரீ தொடி கூறினார், அதனால் 

தான் இது GAVI க்கு நன்மகாரடயாளராக ொறியது , அதத தநரத்தில் GAVI அதரவுக்கு தகுதி 

மபற்றது. 

  

Gavi க்கு இந்தியாவின் ஆதரவு நிதி ெட்டுெல்ல , இந்தியாவின் ெிகப் மபாிய தகாாிக்ரக 

அரனவருக்கும் தடுப்பூசிகளின் உலகளாவிய விரலரயயும் குரறக்கிறது, கடந்த ஐந்து 

ஆண்டுகளில் Gavi க்காக கிட்டத்தட்ட 400 ெில்லியன் டாலர்கரள ெிச்சப்படுத்துகிறது என்று 

பிரதெர் கூறினார்.  

 

குரறந்த விரலயில் தரொன ெருந்துகள் ெற்றும் தடுப்பூசிகரள உற்பத்தி மசய்வதற்கான 

நிரூபிக்கப்பட்ட திறன், விரரவாக விாிவரடயும் தநாய்தடுப்பு ெருந்துகளில் அதன் மசாந்த 

உள்நாட்டு அனுபவம் ெற்றும் அதன் கணிசொன அறிவியல் ஆரய்ச்சி திறரெ ஆகியவற்றுடன் 

இந்தியா உலகத்துடன் ஒற்றுரெயுடன் நிற்கிறது என்று பிரதெர் ெீண்டும் வலியுறுத்தினார்.  

 

உலகளாவிய சுகாதார முயற்சிகளுக்கு பங்களிக்கும் திறன் இந்தியாவுக்கு ெட்டுெல்ல, பகிர்வு 

ெற்றும் அக்கரறயுடனும் அவ்வாறு மசய்ய விருப்பம் உள்ளது, என்றார். 

 

நியூ மடல்லி  

ஜூன்  04, 2020 

 

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. 

 


