
க ொர ொனொ க ொற்றுரநொய் நம் அனனவன யும் அச்சுறுத்து ிறது. 

 ட்டுப்படுப்படுத் ொமல்விட்டொல், னவ ஸ் மில்லியன்  ணக் ில் மக் னை க ொல்லக்கூடும், 

மற்றும் ஒரு பில்லியன் மக் னை வறுனமக்கு  ள்ளும் அபொயம் உள்ைது. இது நி ழொமல் 

 டுப்ப ற்கு  டுப்பூசி மி வும் பயனுள்ை வழியொகும், ஆனொல்  ற்ரபொது இந் ியொவின் மக் ள் 

க ொன யில் 2%க்கு மட்டுரம முழுனமயொ   டுப்பூசி ரபொடப்பட்டுள்ைது. 

எவ்வொறொயினும், மக் ள் இயக் ங் ள் மூலம் இன  மொற்ற முடியும். அ சொங் த்ன  

 ட்டொயப்படுத் ி அனனவருக்கும்  டுப்பூசிக்கு கநறியொன, பொது ொப்பொன அணுகுமுனற 

இருப்பன  உறு ிகசய் ொல், மக் ைின் உயிர் னை  ொப்பொற்றமுடியும், ரமலும் வின வில் இந் ியொ 

 ன் இயல்பு நினலக்கு  ிரும்ப முடியும். உலக ங் ிலும் சிவில் சமூ ம் பி ச்சொ ம் கசய்  ன் 

பின்னணியில்  ொன், அகமொிக் ொ, நியூசிலொந்து மற்றும் பி ொன்ஸ் அ சொங் ம், TRIPS (டிொிப்ஸ்) 

 ள்ளுபடிக்கு  ங் ள் ஆ  னவ அறிவித்துள்ைன. 

 

இந் ியொ நடவடிக்ன  எடுக்  ரவண்டிய  ருணம் இப்கபொழுர ! “மக் ளுக் ொன  டுப்பூசி” 

உத் ி வொ ம் கபற,  பி  மொிடம் ஒரு மனுனவ அைிக்  நொங் ள் உங் ளுனடய ஒத்துனழப்னப 

ரவண்டு ிரறொம். ஒரு விொிவொன,   ொலவன யனறயுடன் கூடிய  டுப்பூசி கசயல் ிட்டம்  ீட்ட 

ரவண்டுரவொம். இ ில் 

  டுப்பூசி ள் இலவசமொ  வழங் ப்படும் 

 இவற்றின் விநிரயொ ம் சமமொ வும் மற்றும் ரநொய்க ொற்றும் அபொயம் உள்ை குழுக் ளுக்கு 

முன்னுொினம அைிப்ப ொ  இருக் ரவண்டும். ரமலும் அபொயநினலயில் உள்ைவர் ள் 

எங் ிருந் ொலும்  டுப்பூசி அவர் னை கசன்று அனடயரவண்டும். 

 ர சிய மத் ிய அ சொங் த் ொல் குனறந் ,  ட்டுப்பொடொன வினலயில், னமயமொ  

க ொள்மு ல் கசய் ல். 

 மற்றும் இந்  கசயல் ிட்டம்  டுப்பூசி ள் கபற, அ சொங் த் ின் முழு உத் ி வொ ம் 

ர னவ. இ ற் ொ ,  ட்டொய உொிமங் னை ஆ ொய்வது, மற்றும் அறிவுசொர் 

கசொத்துொினம னை நீக்குவது, வைர்ந்துவரும் சு ொ ொ த் ர னவ னை பூர்த் ி 

கசய்வ ற் ொ  சு ொ ொ  பட்கெட்டில் மிகுந்  அ ி ொிப்பு உள்ைிட்டனவ ள் அடங்கும். 

மனுனவ ஆ ொிக் ,  ீரழ க ொடுக் ப்பட்டுள்ை கூ ிள் படிவத்ன  ரம XXth, xxxxday, இ வு 9 

மணிக்குள் [pls fill in date and time] நி ப்பவும். “மக் ளுக் ொன  டுப்பூசி”னய உறு ி 

அைிப்ப ற் ொன குறிப்பிட்ட ர ொொிக்ன  ள் குறித்  கூடு ல் விவ ங் ள் இ ில் உள்ைன. 

 யவுகசய்து இன   ஒப்புக்க ொண்டு, இந்  ர ொொிக்ன னய ஆ ொிப்பவர் ளுடன் ப ிர்ந்து 

க ொள்ளுங் ள். 

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

 



பின்வரும் படிவத்ன  நி ப்ப ர ொொிக்ன  விடுக் ிரறன்: 

 

‘இந் ியொவில் “மக் ளுக் ொன வொக்ஸின்”: பி  மருக்கு ஒரு கூட்டு 

 டி ம்’ என்ப ற் ொன ஒப்பு ல் ள் 

 

க ொற்றுரநொய் நம் அனனவன யும் அச்சுறுத்து ிறது. சொிபொர்க் ொவிட்டொல், னவ ஸ் மில்லியன் 

 ணக் ொனவர் னைக் க ொன்று ஒரு பில்லியன் மக் னை வறுனமயில்  ள்ளும் அபொயத்ன  

ஏற்படுத் க்கூடும். அனனவருக்கும்  டுப்பூசி கநறிமுனற மற்றும் பொது ொப்பொன அணு ல் 

இருப்பன  உறு ி கசய்வ ினொல் உயிர் னைக்  ொப்பற்றலொம். இ னொல் சு ொ ொ  அனமப்பின் 

மீ ொன அழுத் த்ன க் குனறக்கும், மற்றும் இந் ியொவின் இயல்பு நினலக்கு  ிரும்புவன  

துொி ப்படுத்தும்.  டுப்பூசி ரபொடுவன  இந் ியொ  டுனமயொ  அைவிட ரவண்டும், மி க் குறு ிய 

 ொலத் ில் குறிப்பொ  பொ ிக் ப்படக்கூடியவர் ளுக்கு  டுப்பூசி வழங் ரவண்டும். 

இது மத் ிய அ சின்  னலனமக்கு அனழப்பு விடு ிறது. இது  ொர்மீ  ொீ ியில் இன்றியனமயொ து 

மட்டுமல்ல, மு ல்  னலமுனற  டுப்பூசி ைில் கபரும்பொலொனனவ பயனற்ற ொ  இருக்கும் 

அைவிற்கு னவ ஸ் மொறுவ ற்கு ஒரு வருடம் அல்லது அ ற்கும் குனறவொ  இருக் லொம் என்ப ொல் 

இது மி வும் முக் ியமொன ொகும். இந் ியொவின் மக் ள்க ொன யில் ஐந் ில் ஒரு பகு ியினருக் ொன 

மொ  வருமொனத் ில் 43% க ொன யொன  டுப்பூசினய பல இந் ியர் ள் வொங்  முடியொது. இந்  

கநருக் டி ரந த் ில்  டுப்பூசி உற்பத் ியொைர் ள் லொபம் ஈட்டக்கூடொது, குறிப்பொ  சீ ம் 

இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இந் ியொ எந் கவொரு லொபமும் இல்லொமல்  டுப்பூசிக்கு சமமொன அணு னல 

உறு ி கசய்ய ரவண்டிய  டனமயில் இருக் ிறது. 

 

 

அ ன்படி, மக் ள்  டுப்பூசினய உறு ி கசய்ய நடவடிக்ன  எடுக்குமொறு நொங் ள் அ சொங் த்ன  

ர ட்டுக்க ொள் ிரறொம். இது ஒரு விொிவொன, ரந த் ிற்குட்பட்ட மற்றும் கவைிப்பனடயொன COVID-

19  டுப்பூசி க ொள்ன ,  மற்றும் கசயல்  ிட்டத்ன  மொநிலங் ள் மற்றும் இந் ியொவின் 

வல்லுநர் ள் மற்றும் குடிமக் ளுடன் கபருமைவில்  லந் ொரலொசிக்  ரவண்டும்.ரமலும் மருந்  த் 

துனறயுடன் அ சொங் ம் எட்டிய ஒப்பந் ங் ைில் கவைிப்பனடத் ன்னமனய உறு ி கசய்ய 

ரவண்டும். 

 

 

 



 

 ண்டிப்பொ : 

1.  டுப்பூசி உண்னமயொன வினலயில் வொங் ப்பட்டு அனனவருக்கும் இலவசமொ  

வழங் ப்படுவன  உறு ிகசய் . 

 

2. ஆபத் ொன குழுக் ளுக்கு முன்னுொினம அைிக்கும் அ ன் நியொயமொன ஒதுக் ீட்னட 

உறு ிகசய்து, டிெிட்டல் பிொிவின் இருப்னப உணர்ந்து,அவர் ள் பொ ிக் ப்படக்கூடியவர் னை 

அனடயலொம். 

 

3. இந் ியொவின் மொநிலங் ைின் நி ி னை நி ி ொீ ியொ  முடக் ொமல், ரமலும் உயிர்  ொக்கும் 

 டுப்பூசி ைின் பற்றொக்குனறயினொல் ஒருவருக்க ொருவர் எ ி ொ த் தூண்டொமல் 

ஒழுங்குபடுத் ப்பட்ட வினலயில் மத் ிய அ சொல் கபொிய அைவிலொன  டுப்பூசி க ொள்மு ல் 

கசய்ய ரவண்டும். 

 

4. கபொது சு ொ ொ த் ிற் ொன நி ி கசலவினங் னை உடனடியொ  ரமம்படுத்து ல் மற்றும் 

 டுப்பூசி ளுக்கு  ட்டொய உொிமம் வழங்கு ல் மற்றும் கபொதுத்துனற  டுப்பூசி உற்பத் ி  ிறனன 

அ ி ொித் ல் உள்ைிட்ட சொத் ியமொன அனனத்து நடவடிக்ன  னையும் எடுக்  ரவண்டும். ரமலும் 

ரமற்கூறியவற்னறச் அமல் படுத்  என்ன ர னவ என்று ஆரலொச்சிக்  ரவண்டும். 

க ொற்றுரநொயின்அடுத்  அனலக்குமுன்னொல்கபொது சு ொ ொ  அனமப்னப வலுப்படுத்  ரவண்டும். 

 

 டுப்பூசி உள்ைிட்ட இந் ியொவின் உல ைொவிய வொ த்ன யும் நொங் ள் ஆ ொிக் ிரறொம். 

 

1. அனனவருக்கும் இலவச மற்றும் சமமொன  டுப்பூசி னை உறு ி கசய்வ ற் ொ  உல  வணி  

அனமப்பின் டிொிப்ஸ் ஒப்பந் த் ின்  ீழ் அறிவுசொர் கசொத்துொினம,  ொப்புொினம மற்றும் இதுரபொன்ற 

பிற வி ி ளுக்கு  ற் ொலி   ைர்வு 

 

2.  டுப்பூசி உற்பத் ிக் ொன கபொருட் ைின் ஏற்றும ிக் ொன  னட னை நீக்கு ல் மற்றும் 

பணக் ொ  நொடு ைொல்  டுப்பூசி ர சியவொ த்ன  உன யொற்று ல்; 

 



3. உல ைொவிய வடக் ில் பயன்படுத் ப்படொது என்று எ ிர்பொர்க் ப்பட்ட அ ி ப்படியொன 

 டுப்பூசி பங்கு ைின் மறுவிநிரயொ ம் ர னவயில்னல. 

 

இந்  சிக் னலப் பற்றிய இனணக் ப்பட்ட க ொள்ன  சுருக் த் ில் ர ள்வி னைப் பற்றிய கூடு ல் 

  வல் னைப் கபறலொம்: http://bit.ly/VaccineforAll 

 

இந்  மனுனவ ஆ ொிக் ,  ீரழ உள்ை படிவத்ன  நி ப்பவும். 


