
നമ്മൾ എല്ലാവര ും ഈ മഹാമാരിയ ടെ ഭീഷണിയിലാണ്. പ്രതിരരാധിച്ചിടല്ലങ്കിൽ ഈ 

വവറസ് ലക്ഷകണക്കിന് ജനങ്ങള ടെ മരണത്തിന ും അത രരാടല തടെ 

രകാെിക്കണക്കിന  ജനങ്ങടള ദാരിപ്ദത്തിരലക്ക ും തള്ളിയിെ െതിന  കാരണമാക ും. 

ഇത് തെയ െതിന ള്ള ഏറ്റവ ും രരയാപ്തമായ വഴി പ്രതിരരാധ 

ക ത്തിടവയ്പാടണങ്കില ും ഇത വടര ഇന്ത്യൻ ജനതയ ടെ രണ്ട  ശതമാനും 

ആള കൾക്്ക മാപ്തരമ രണ്ട  ര ാസ് ക ത്തിവയ്പ് എെ ക്കാൻ സാധിച്ചിട്ട ള്ളൂ.  

ജനങ്ങള ടെ രനതൃതവത്തില ള്ള മ രെറ്റങ്ങൾക്്ക എല്ലാവർക്ക ും ത ലയവ ും 

സ രക്ഷിതവ മായ ക ത്തിവയ്പ് ഉറപ വര ത്ത വാനായി ഉരണർെ  പ്രവർത്തിക്കാൻ 

ഗവൺടമന്റിടന രപ്രരിപിക്കാൻ സാധിക്ക ും. ഇത വഴി അരനകും ജീവന കൾ 

രക്ഷിക്കാന ും സാധാരണ ജീവിതത്തിരലക്ക ള്ള ഇന്ത്യൻ ജനതയ ടെ 

തിരിച്ച രരാക്കിടന രവഗത്തിലാക്കാന ും കഴിയ ും. ഇത്തരും പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ത െക്കമിട്ട 

പ്രചാരണും മൂലും യ  എസ്,  നയൂസീലൻ ്, പ്രഞ്്ച സർക്കാര കൾ രകാവി ് 

പ്രതിരരാധത്തിനായി ഉരരയാഗിക്ക െ മര െ കള മായി ബന്ധടപട്ട പ്െിര്്സ്  

നിബന്ധനകളിൽ നിെ് രിന്മാറി. 

ഇതാണ് അതിന രവണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാന ള്ള ഉചിതമായ സമയും. ഒര  'ജനകീയ 

വാക്്സിൻ' ഉറപ വര ത്ത െതിനായി പ്രധാനമപ്ന്ത്ിക്ക ള്ള ഒര  നിരവദനത്തിന  

നിങ്ങള ടെ രിന്ത് ണ ഞങ്ങൾ അഭയത്ഥിക്ക െ . താടഴ രറയ െ ആവശയങ്ങൾ 

ഉറപ വര ത്ത െ സമയ ബന്ധിതവ ും വിശദവ മായ ഒര  വാക്്സിൻ നയവ ും 

ഇതിരനാെന ബന്ധിച്ച ആവശയമാണ്.  

- വാക്്സിൻ സൗജനയമായി ലഭയമാക്ക ക  

-രരാഗ ബാധയ്ക്്ക സാധയത കൂെ തൽ ഉള്ളവർക്ക ും രാർശവവൽക്കരിക്കടപട്ട 

വിഭാഗങ്ങൾക്ക ും ലഭയത ഉറപ വര ത്ത െ ത ലയതയിൽ  ഊെിയ ള്ള വാക്്സിൻ 

വിതരണും.  

- നിയപ്ന്ത്ിതമായ വിലയിൽ രകപ്ര സർക്കാർ രകപ്രീകൃതമായി നെത്ത െ വാക്്സിൻ 

കരസ്ഥമാക്കൽ പ്രപ്കിയ  

- നിർബന്ധിത വലസൻസിങ് ഭൗതിക സവത്തവകാശും എെ ത്ത കളയൽ , ആരരാഗയ 

ബജറ്റ് ടല കാരയമായ വർധന എെിവ ഉൾടപടെ വാക്്സിൻ ലഭയത ഉറപ  

വര ത്താനായി ടചരേണ്ട നെരെികടള ക റിച്്ച സർക്കാരിന്ടറ ഭാഗത്ത നിെ ള്ള 

പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത 

ഈ നിരവദനടത്ത രിന്ത് ണയ്ക്ക െതിന  രവണ്ടി താടഴ ടകാെ ത്തിട്ട ള്ള ഗൂഗിൾ 

രരാും  ---- ടമയ് മാസും 2021 മ ൻര് രൂരിപിക്ക ക.  

ജനകീയ വാക്്സിന രവണ്ടിയ ള്ള നിരവദനടത്ത രറ്റിയ ള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ 

ഇതിരനാടൊപമ ള്ള ലഘ  രലഖനത്തിൽ ലഭയമാണ് 

ഈ നിരവദനടത്ത രിന്ത് ണക്കാൻ താല്പരയമ ണ്ടാക ടമെ് താങ്കൾ കര ത െ മറ്റ  

വയക്തികള മായി  ദയവായി  ഇത ്രങ്കിെ ക 

*************************************************************************** 

  



 

'ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു ജനകീയ്ക വാക്്സിൻ' എന്ന പദ്ധതി അംഗീകരികാം ഈ 

കൂട്ടായ്മ  പ്പധാനമപ്ന്ത്ിക് നൽകുന്ന നിവവദനം.  

 

നമ്മൾ എല്ലാവര ും ഈ മഹാമാരിയ ടെ ഭീഷണിയിലാണ്. പ്രതിരരാധിച്ചിടല്ലങ്കിൽ ഈ 

വവറസ് ലക്ഷകണക്കിന് ജനങ്ങള ടെ മരണത്തിന ും അത രരാടല തടെ 

രകാെിക്കണക്കിന  ജനങ്ങടള ദാരിപ്ദത്തിരലക്ക ും തള്ളിയിെ െതിന  കാരണമാക ും. 

വനതികവ ും സ രക്ഷിതവ മായ വാക്്സിൻ ലഭയത എല്ലാവർക്ക ും ഉടണ്ടെ് 

ഉറപ വര ത്ത െത് വഴി ആരരാഗയ വിതരണ സുംവിധാനത്തിന് മ കളില ള്ള സമ്മർദ്ദും 

ക റയ്ക്കാന ും സാധാരണഗതിയിരലക്ക ള്ള ഇന്ത്യയ ടെ തിരിച്ച രരാക്കിടന 

രവഗത്തിലാക്കാന ും സാധിക്ക ും. ഏറ്റവ ും ക റഞ്ഞ സമയത്തിന ള്ളിൽ മ ഴ വൻ 

ജനങ്ങളില ും എത്തിക്കാൻ രവണ്ടി ക ത്തിവയ്പ് വിതരണ സുംവിധാനും പ്രരതയകിച്ച ും 

രാർശവവൽക്കരിക്കടപട്ട വിഭാഗങ്ങൾക്്ക ഊെൽ നൽകി കാരയമായി 

വിര ലീകരിരക്കണ്ടത് ഇന്ത്യക്്ക അതയാവശയമാണ്. 

രകപ്ര സർക്കാരിന്ടറ രനതൃതവും ഈ സാഹചരയത്തിൽ അതയാവശയമാണ്. ഇത ് ഒര  

ധാർമ്മിക പ്രതിബദ്ധത മാപ്തമല്ല, മറിച്ച  അെിയന്ത്ിരവ മാണ്. കാരണും വവറസിന് 

ജനിതക മാറ്റും സുംഭവിച്ച  ഒൊും തലമ ള്ള വാക്്സിന കൾ രലപ്രദമല്ലാത്ത 

തരത്തിരലക്്ക മാറ വാൻ ഒര  വർഷത്തിൽ താടഴ സമയും മാപ്തും മതി.  ഇന്ത്യൻ 

ജനതയ ടെ താടഴ കിെയില ള്ള അഞ്ചിടലാെ് രരര ടെ മാസാവര മാനത്തിന്ടറ 43  

ശതമാനരത്താളും വിലവര െ വാക്്സിന കൾ വലിടയാര  വിഭാഗും ഇന്ത്യക്കാർക്്ക 

താങ്ങാനാകാത്തതാണ്. ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ വാക്്സിൻ നിർമാതാക്കൾ 

ലാഭമ ണ്ടാക്കാൻ രാെ ള്ളതല്ല, പ്രരതയകിച്ച ും ലാഭരഹിതമായി ത ലയനീതിയിൽ 

അെിസ്ഥാനടപെ ത്തിയ ള്ള വാക്്സിൻ ലഭയത ഉറപ  വര ത്താൻ സീറും ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്്ട 

ഓര ്ഇന്ത്യക്്ക ബാധയത ഉള്ള സ്ഥിതിക്്ക.  

രമൽ സാഹചരയത്തിൽ ജനങ്ങൾ സർക്കാരിരനാെ് ഒര  ജനകീയ വാക്്സിന് രവണ്ടി 

ഉചിതമായ നെരെികൾ സവീകരിക്കാൻ ആവശയടരെ െ . സുംസ്ഥാനങ്ങൾ, വിവിധ 

രമഖലകളിടല വിദഗ്ദ്ധർ, ടരാത ജനങ്ങൾ എെിവര മായി കൂെിയാരലാചിച്ച  

വിശദവ ും സമയ ബന്ധിതവ ും സ താരയവ മായ ഒര  രകാവി ്-19  വാക്്സിൻ നയും 

രൂരീകരിക്ക കയ ും മര െ് നിർമാണ രമഖലയ മായി സർക്കാർ ഏർടപെ െ കരാർ 

ഉെമ്പെികളിടല സ താരയത ഉറപ വര ത്ത കയ ും ടചേണടമെ് ഞങ്ങൾ 

സർക്കാരിരനാെ് ആവശയടപെ കയാണ്.  

ഈ നയത്തിൽ താടഴയ ള്ള ആവശയങ്ങൾ ഉൾടപെ രത്തണ്ടതായിട്ട ണ്ട്  

- ശരിയായ നിരക്കിലാണ് വാക്്സിൻ വാങ്ങ െടതെ ും സൗജനയമായി എല്ലാവർക്ക ും 

വിതരണും ടചേ ടമെ ും ഉറപ വര ത്ത ക. 

- വാക്്സിൻ വിതരണും രരാഗബാധ സാധയത കൂെ തൽ ഉള്ളവർക്്ക മ ൻഗണന 

നൽക െതാടണെ ും  ിജിറ്റൽ വിഭജനടത്ത രരിഗണിക്ക െതാടണെ ും 

രാർശവവൽക്കരിക്കടപട്ട വിഭാഗങ്ങള രെതായ ഇെങ്ങളിൽ എത്തിരച്ചര െ ടണ്ടെ ും 

ഉറപ വര ത്ത ക  

- ജീവൻ രക്ഷ ദായകമായ വാക്്സിന കള ടെ ദൗർലഭയും മൂലും അത ്

രനെിടയെ ക്ക െതിനായി സുംസ്ഥാനങ്ങൾ രരസ്പരും മത്സരിരക്കണ്ടി വര െ അവസ്ഥ 

ഒഴിവാക്കാന ും സുംസ്ഥാനങ്ങൾക്്ക സാമ്പത്തികമായ ടഞര ക്കും ഒഴിവാക്കാന ും രകപ്ര 

സർക്കാർ നിയപ്ന്ത്ിതമായ വിലയിൽ വലിയ രതാതിൽ വാക്്സിൻ കരസ്ഥമാക്കൽ 

പ്രപ്കിയ നെപിലാക്കണും.  



- ടരാത ജനാരരാഗയത്തിരലക്്ക നീക്കി വച്ചിട്ട ള്ള സാമ്പത്തിക വിഹിതും 

അെിയന്ത്രമായി വർധിപിക്ക ക. കൂൊടത നിർബന്ധിത വാക്്സിൻ വലസൻസിങ്, 

ടരാത രമഖലാ വാക്്സിൻ നിർമാണ രശഷിയ ടെ വിര ലീകരണും മ തലായ അെ ത്ത 

രാൻട മിക് തരുംഗടത്ത രനരിൊൻ ടരാത ജനാരരാഗയ സുംവിധാനടത്ത 

സജ്ജമാക്ക െതിന ും സാധയമായ എല്ലാ നെരെികള ും വകടക്കാള്ള ക. 

 

വാക്്സിനുവവണ്ടിയ്കുള്ള ഇന്ത്യയ്കുടെ ആവഗാള അഭിഭാഷകതവടെയ്കും 

ഞങ്ങൾ പിന്ത്ുണകുന്നു  

- സൗജനയവ ും ത ലയനീതിയിൽ അെിസ്ഥാനടപെ ത്തിയത മായ വാക്്സിൻ ലഭയത 

എല്ലാവർക്ക ും ഉറപ  വര ത്താനായി പ്െിര്്സ് കരാറിന്ടറ അെിയില ള്ള ബൗദ്ധിക 

സവത്തവകാശങ്ങൾ, രരറ്റന്റ കൾ മ തലായവയിൽ താത്കാലികമായ ഇളവ കൾ 

ഏർടപെ ത്ത ക  

- വാക്്സിൻ നിർമാണത്തിനാവശയമായ ഘെകങ്ങള ടെ കയറ്റ മതി നിരരാധനും 

രിൻവലിക്ക െത് ഉൾടപടെ സമ്പെ രാജയങ്ങള ടെ വാക്്സിൻ രദശീയത 

അഭിമ ഖീകരിക്ക െതിനായ ള്ള നെരെികൾ  

- ഉരരയാഗിക്കാൻ സാധയതയില്ലാടത വിവിധ രാജയങ്ങളിൽ ടകട്ടികിെക്ക െ 

വാക്്സിന കള ടെ ര നർവിതരണും 

 

ജനകീയ വാക്്സിന് രവണ്ടിയ ള്ള നിരവദനടത്ത രറ്റിയ ള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ 

ഇതിരനാടൊപമ ള്ള ലഘ  രലഖനത്തിൽ ലഭയമാണ്. ഇത് ഇവിടെ നിെ ും 

വായിക്കാവ െതാണ്. http://bit.ly/VaccineforAll  

 

ഈ നിരവദനടത്ത രിന്ത് ണയ്ക്ക െതിന  രവണ്ടി താടഴ ടകാെ ത്തിട്ട ള്ള രരാും  

രൂരിപിക്ക ക.  

 

 

http://bit.ly/VaccineforAll

