
1 
 

Covid-19 Vaccines in India All-India Peoples Science Network (AIPSN) Position Paper 16 Dec 2020  

இ�தியாவி� ேகாவி�  19 த���சிக�  : 

அகில இ�திய ம�க� அறிவிய� ��டைம�பி� நிைலபா�  – அறி�ைக ேததி  16.12.2020 

( தமிழி� ெமாழிெபய��பி� உதவி:  

தி� �.ெச�தமி� ெச�வ� & தி� ச.��மாற�, மாநில� க��தாள�க�, 

 ஆேரா�கிய இய�க�, தமி�நா� அறிவிய� இய�க�) 

சமீப வார�களி� ச�வேதச அளவி�� இ�தியாவி�� ேகாவி�19 �� எதிரான த���சிக� ெதாட�பாக பல           

�திய ��ேன�ற�க� வ���ளன . இைவ சில ந�பி�ைககைள எ��பி��ளன, ஆனா� த���சியி�  
அரசிய��, ேதைவய�ற வ��தக ெச�வா�கான� உலக� ��வ�� ம��� �றி�பாக, இ�தியாவி��         

ெவளியி��ள சில �ற காரணிக� ப�றி பல கவைலகைள எ��பி��ள� . இ��ழலி� இ�த அறி�ைக           

பிரதானமாக இ�தியாைவ ைமயமாக� ெகா���, உலகளாவிய �ழலி�, ச�வேதச பரிமாண�க� ப�றி��         

தனி�தனியாக அறி�ைகயி� ைகயாள�ப���ளன, ேம�� ஐேரா�பிய ஒ�றிய�தி�� த���சிக��கான       

இ�திய விைடயி��� ம�ெறா� அறி�ைகயி� ��னிைல�ப��த�ப���ள� . AIPSN இ�தியாவி� அறிவிய�        

அ��பைடயிலான, சமமான ம��� க�ைமயான ெநறி�ைற�ட� உ�வா�க�ப�� கீேழ       

விவரி�க�ப���ளப�, Covid-19 �� எதிரான இலவச, உலகளாவிய த���சி �ேலாபாய�தி� த���சிகைள         

உ�வா�க��, உ�ப�தி ெச�ய�� ம��� பய�ப��த�� நா� த�விய ெகா�ைக�� அைழ�� வி��கிற�,           
. 

1. �ழ� ம��� நிைல  

ஒ� பா�கா�பான ம��� பய��ள த���சி ���கி விட�ப�கிற� தனிநப�க� பா�கா��� ,         

ச�க�தி� �� பா�கா��ட� ெபா�ளாதார�ைத மீ��� திற�க ெசய�ப��த rambleing Covid-19         

ெதா�� எதி��� ெசய�ப�வ� ��கிய� . இலவச த���சிைய அ��த� ம�களி� வா��ைக ம���          

�காதார உரிைம�� அவசிய�, ஏெனனி� ேநா� எ�ப� த��க���ய ேநா� அ�ல� க�ைமயான ேநா�           

ம��� இற�� எழ���ய அ�ல� இற�� எ�� �றி�பிட�த�க நிைல உ�ள� . ேநா� ெதா����           

உ�ளாக���ய நப�களி� எ�ணி�ைக �ைறவாக இ��தா��, ஆப�தி� உ�ளவ�களி� எ�ணி�ைக        

ஏ���ெகா�ள ��யாத அள��� அதிகமாக உ�ள� . �ைற�த வ�மான� ெப�� உைழ��� ம�க� தா�           

ெபா�ளாதார �ட�க�தா� இைட��கைள�� அதிகப�ச ச�க ெசல�கைள�� ச�தி���ளன�       

எ�பதா�, த��� ம��� அபிவி��தி ெப��பா�� ெபா�  

நிதிகளி� உ�ப�தி ெச�ய�ப�� இலவச த���சி அவசிய� . அேத ேநர�தி�, ஒ� நா� த�விய த���சி            

தி�ட� ஒ� சவாலாக உ�ள� ம��� ம�ற அ�தியாவசிய �காதார ேசைவக� சமரச� இ�லாம� இதைன            

வழ�க இ�தியாவி� ெபா� �காதார அைம�� தயா� நிைல உ�பட ��கிய ேக�விகைள எ���கிற� . 

ச�வேதச அளவி�, சில ��னணி த���சி ேசாதைனயி� சமீப�திய வார�களி�, நைடெப�� வ��          

��றா� க�ட ம���வ ேசாதைனகளி� ஆர�ப ���களி� அ��பைடயி� ெசய�திற� அ�ல� உய��த          

ெசய�திற� பய�கைள ெகா�டதாக அறிவி���ளன� . �எ� -ெஜ�ம� ஃைபச� -பேயா�ெட� ம���       

அெமரி�க -ெஜ�ம� ஃைபச� -பேயா�ெட� ம��� அெமரி�காவிலி��� ெசய�ப�� நவீனா ஆகிய இர��        

நி�வ��க�� த�க� இர�� ேடா� த���சிக��� 90% ��� ேமலான பல� அளி��� என           

அறிவி���ளன, ேம�� அெமரி�காவி� அவசர பய�பா�� அ�கீகார� (EUA) ம��� ஐேரா�பிய         

https://aipsn.net/2020/12/17/fog-over-covid-19-vaccines-in-india-all-india-peoples-science-network-aipsn-position-paper/
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ஒ�றிய�தி� நிப�தைன�ட� ச�ைத�ப��த� ஒ�ப�த� (CMA) ஆகிய இர����� இ� நி�வ��க��         

வி�ண�பி���ளன . இ�த இர�� த���சிக�� ஒ�பீ�டளவி� விைல உய��தைவ (�மா� USD 40          

(Pfizer) ம��� USD 70 (Moderta) இர�� ேடா�க��� ) ம���, ��கியமாக, மிக�� �ைற�த           

ெவ�பநிைல �ளி� ச�கிலிக� ேதைவ, இ�தியா ம��� பிற வள�� நா�க��� ெசல�க� ம���           

விநிேயாக ெசல�கைள ெச��� பா��தா�, (Pfizer) ைபச� நி�வன� அத� ைகயி� உலக ச�ைதயிைன           

உலகளாவிய அளவி� �த� அவசர பய�பா�� அ�கீகார�திைன (EUA) ெப���ள�, ேம�� ப�ைர�,          

கனடா நா�களி��  ச�ைத ெச��� உரிைமயிைன இ�த அெமரி�க நி�வன� ெப���ள�  . 

இ�கிலா�� சா��த ஆ��ஃேபா�� ப�கைல�கழக� -அ��ரா ெஜேனகா, உலகி� மிக�ெபரிய அளவி�        

த���சி தயாரி�� நி�வனமான �ேன சா��த சீர� இ������ ஆஃ� இ�தியா (SII) உட� ��� ேச���             

த�� [�சியிைன தயாரி���ள� . ப�ேவ� �ைறக� ��வ�� ேசாதன�� பிற� சராசரியாக ெவ�ேவ�         

ேடா�களி� 70% திற�� �றி�பி�ட ேடாசி� 90% திற� ெகா���ள� என அறிவி���ள� . இ�த            

இர�ைட -ேடா� த���சி �மா� USD 6 இ� ஒ�பீ�டளவி� மலிவானதாக இ���� எ��          

எதி�பா��க�ப�கிற�, ேம��, �றி�பிட�த�க வைகயி�, இ�தியாவி� சாதாரண �ளி�சாதன ெப��யி�        

ேசமி�� ைவ�க����, இ� இ�தியா ம��� பிற வள�� நா�களி� விநிேயாக�ைத எளிதா��கிற� .          
2021-� ஆ�� ம�தியி� �மா� 300 மி�லிய� டால� கைள இ�தியா��� வழ�க இ��பதாக எ� .ஐ .ஐ            

பகிர�கமாக �றி��ள� . 

ர�யாவி� RDIF-Gamaleya நி�வன� �ட அத� "ேசாதைன " ���னி� -V த���சி 90% ��� அதிகமான           

ெசய�திறைன அறிவி���ள� . �ளி�சாதன ெப��யி� -18�கிரி ேபா�ற ெவ�பநிைலயி� ேசமி��         

ேதைவ�ப�கிற�, திரவ பதி�� -18 �கிரி C இ��க ேவ��� ேபா� . இ�த த���சி 2 ேடா�க��� 20              

அெமரி�க டால�க� ெசலவா�� என க�த�ப�கிற� . . இ�த த���சி இ�தியா உ�பட ப�ேவ� நா�களி�            

ேசாதைன ெச�ய�ப�� வ�கிற�, ைஹதராபாதி� உ�ள (Hetero Biopharma) ெஹ�ேரா ைபேயா பா�மா          

நி�வன� தயாரி�க  உ�ள� .  

சீனாவி� சிேனாவ� சீனாவி�� பிேரசிலி�� பரவலாக பய�ப��த�ப�கிற�, ேம�� ஒ����ைற        

ஒ��த�க� ெபற�ப��ேபா� உலகளாவிய விநிேயாக�தி�� தயாராகி வ�கிற�, இர�� ேடா�க���        

�மா� 60 அெமரி�க டால�க� விைல ம��� �ளி�பதன� ெப�� ேபா�ற ெவ�பநிைலம��ேம          

ேதைவ�ப�கிற� . இதைன எ��� ேநர�தி�, சிேனாபா�� எ�ற ம�ெறா� சீன நி�வன� அத� த���சி           

ஐ�கிய அர� எமிேர�� ��றா� க�ட ேசாதைன நட�த�ப�� ��னணி ெதாழிலாள�க��� ெச�ட�பரி�          

EUA வழ�க�ப�� அ� 86% பயைன த�கிற� எ�� �றி��ள� . ஆனா� ேசாதைனக� விவர�க�            

ெவளியிட�படவி�ைல .. 

இ�த ��ேன�ற�க� அறிவிய� ம��� ம���வ ஆரா��சி�� ஒ� �றி�பிட�த�க சாதைனைய�         

பிரதிநிதி��வ�ப���கி�றன, ஏென�றா� இ�த ந�பி�ைக��ரிய ���க�, இ��பி�� ��கிய       

அளவி� ேசாதைன ெச�ய�ப�� சாதாரனமாக ஒ� ஆர�ப நிைல த���சி உ�வா�க�தி�� பல          

வ�ட�க�ட� ஒ�பி�ைகயி�, ��கிய கால�தி� ேகாவி� -19 ேநா� ெவ��ததிலி��� ஒ� வ�ட�தி���         

�ைறவான கால�தி� இ�த �ய�சியான� ெவ�றி அைட���ள� . 

இ��பி��, இ�த த���சி ேசாதைனக� ெதாட�பான விரிவான தர�க� இ��� ெவளியிட�படவி�ைல         

அ�ல� ஆ�� ெச�ய�படவி�ைல, இ� ப�ேவ� வய� -���க� ம��� ம�க� ெதாைகயி� உ�ள          

பிரி�களி� ெசய�திற�, க�ைமயான ேநா� ம��� இற��கைள த��த� அ�ல� �ைற�த�, ேநா�          

பர�த�, ேநா� எதி��� ச�தி அ�ல� பா�கா�� ேபா�ற ��த� ம��� ��கியமான தகவ�கைள           

ெவளி�ெகா�� வ�� . இ�த ப��க� ெவ�ேவ� த���சிக��� மா�படலா� ம���        
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வரிைச�ப���வத�கான வி��ப�கைள பாதி�கலா� . ம�ற �� ரக த���சிக� ம���வ ேசாதைனகளி�         

ப�ேவ� நிைலகளி� உ�ளன, ேம�� இேதேபா� அ��த 3-6 மாத�களி� அவசரகா� பய�பா��          

அ�கீகார�திைன  (EUA) ெபறலா� . 

எனேவ, அவசர கா� அ�கீகாரமான� இைவக� ெப�றி��தா�� இ�த த���சிக� எ�த அள� வி�ஞான           

��வமானைவ , க�ைமயான ெநறி�ைறயி� பயனாக , இ�தர�க� எ�வள� ெவளி�பைடயான� எ�ற        

ேக�விக� ஏ�ெகனேவ எ��ப��ள� . "த���சி ேதசியவாத� " ம��� வணிக நல�க� இர��ேம         

ஆழமாக ச�ப�த�ப�டைவ எ�� அறிய�ப�கி�றன, இ� ெதா�� ேநாைய க���ப���வதி�        

அரசா�க�க� ேதா�விக�டேபா� பீதி�� விைட கிைட��� வைகயி�, இ�தியா உ�பட பல நா�களி�          

அரசா�க ெச�தி� ெதாட�பாள�களி� அறிவி��களா� நி�பணமாகி உ�ள� . ப��� ச�ைதகளி�        

நி�வன�தி� மதி��க� ��ைமயாக உய��தி��ப� இ�த அறிவி��களி� உ�ள அவசர�தி��        

ப�களி�கலா� .  

இ�தியாவி�, உ�நா��ேலேய தயாரி�க�ப�ட த���சிக� பல சமீப�திய வார�களி� ��னணி��        

வ���ளன . ��னணி த���சிக� ஐசிஎ�ஆ� / எ�ஐவி -பார� பேயாெட�, அகமதாபாதி� உ�ள (Zydus          

Cadilla) ைசட� ெக��லா ம��� �ேனவி� உ�ள Gennova. நி�வன�க� ஏ�கனேவ இ�த தயாரி�பி�           

உ�ளன, அ�ல� விைரவி� ெதாட�க உ�ளன, அ�ல� ��றா� க�ட ேசாதைனக� ெவ�றிகரமாக நட�தி           

2021 இ�த வ�ட ��ப�தியி� கிைட��� எ�� எதி�பா��க�ப�கிற� . இ��� சில ந�பி�ைக��ரிய          

உ��� த���சி தயாரி�பாள�க� சில மாத�க� பி�த�கி உ�ளன� . அெமரி�காவி� HDT பேயாெட� உட�           

இைண�� உ�வா�க�ப�ட ெஜேனாவா த���சி, ேவ� சில த���சிகளி� உ�நா�� வள��சிைய         

ஆதரி��� உயிரி� ெதாழி���ப�ைற (DBT) �ல� விைதக� வள���� நி�வன�தி� நிதி�தவி �ல�          

ஆதரி�க�ப�கிற�, சமீப�தி� க�ட� -1 ம��� 2 ம���வ மனித ேசாதைனகைள இ�தியாவி� ெதாட�க          

ஒ��த� ெப���ள� . இ�த த���சி, ஒ� mRNA (�த� ஆ�எ�ஏ ) த���சி �த� உ�நா�� வள��சி            

எ�பதா� இ�தியாவி� எதி�கால அறிவிய� ம��� ம���வ ஆரா��சி �றி�பாக ��கிய��வ�         

ெப�கிற� . ெதா�� ேநா�க� ம��� ���ேநா� சிகி�ைச�� ஒ� ெதாழி���ப�ைத பய�ப��தி . �திய          

தைல�ைற ம���க� உ�ப�தியாக மிக�� பய��ளதாக இ��கலா� எ�� க�த�ப�கிற� .  

பிரதம ம�திரி சமீப�தி� இ�த நி�வன�கைள பா�ைவயி�ட��, இ�த நி�வன�கைள அவ�றி�         

�ய�சிகைள ஊ��வி�பத�காக ச�தி��கைள நட�திய பி�ன�, அவ� ஒ����ைற �கைமக���        

விைரவாக ஒ��த� க� ெசய��ைறைய எளிதா��மா� அறி���தியதாக �ற�ப�கிற� . இ�த அைன��         

�திய ம���க�� த���சிக�� ம���வ ேசாதைனகளிலி��� வ�� தர�க� அறிவிய� ��வமாக         

"த���சி ேதசியவாத� ", அரசிய� அ�ல� வ��தக நல�களி� அ��த�, ��� களவானி         

�தலாளி��வ� இ�லாம� அறிவிய� ரீதியாக மதி�பிட�பட ேவ��� . ேம�� உய� திற��ள         

பா�கா���கான தர�கைள ெகா�� த���சிக� ��னணி ச�வேதச நி�வ��களா� உய� திற�         

சதவீத�க� அறிவி�க�ப���ளதா� அறிவிய� அ���ைற அ�சரி�க�பட ேவ��� .  

2. ெவளி�பைடயான, அறிவிய� அ��பைடயிலான ேசாதைனக� ம��� ஒ��த�க� ேதைவ 

இ�த �ழலி�, த���சி ேசாதைனக�, மதி�பீ�க� அவசர ஒ��த��காக ச�ப�த�ப�ட அறிவிய�          

ெசய��ைறகளி� வி��ப�தகாத ���கீ�கைள உ�வா��வதாக ேதா��கிற� . ஊடக�களி�      

உ�ளட�க�ப�ட ம��� பல நி�ண�களா� ஆதரி�க�ப��, த���சிக��� நைடெப�� வ�� ம���வ         

ேசாதைனக� பல வழிகளி� "ெவ�றி ெபற வா���ளன " எ�� ஊடக�களி� பல நி�ண�க� ��வ�           

ெவளியாகி��ள� . ��னதாக, ம���வ பரிேசாதைனகைள நட�தி வ�� அைன��        

ம���வமைனக���� இ�திய ம���வ ஆரா��சி� கழக�தி� (ICMR) தைலைம இய��ந� க�த�         
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எ�தி, இ�த ஆ�� ஆக�� 15-ஆ� ேததி��� ���க� ெவளிவரேசாதைனகைள விைர�         
ப��தேவ��� எ�� ேகாரி�ைக வி��தா� எ�ப� �றி�பிட�த�க� . அதி��டவசமாக, வி�ஞானிக�,        

ம���வ நி�ண�க� ம��� சிவி� ச�க அைம��களி� ஒ� பாரிய ���ர� இ�த அ�ப�டமான           

அ��த�திலி��� பி�வா�க� ெச��வி�ட� . எனி��, ஆப�� பல வழிகளி� உ�ள� . ெசய�திற�         

(அதாவ� த���சி த���� ெதா���களி� சதவீத� ), ��� விவாதி�தைத� ேபால பலனளி�பி�         

ப�ேவ� அ�ச�க�, அ��ட� (EUA) அவசரகால பய��கான அ�கீகார� வழ��வத�� ேதைவயான         

மாதிரி அள�, த���சிகைள இ��� எளிதாக ேசாதைன நட�திட அதைன வி�பத�காக ேசாதைன          

ெநறி�ைறகைள தள��த வா����ள� . விைரவாக ஒ� �ேதச த���சிைய ெவளியி�வத�கான கவைல           

பல காரண�க��காக �ரி�� ெகா�ள�த�க� எ�றா��, ம���வ ேசாதைனக� ம��� ���களி�         

மதி�பீ�க�, அரசிய� ம��� அதிகார��வ ெச�வா�கிலி��� �யாதீனமான அறிவிய� -ம���வ தர�        

மீளா�� வாரிய�களா� ெவளி�பைடயாக நட�த�ப��, ���க� பகிர�கமாக அறிவி�க ேவ��� ,        

��றா� க�ட ேசாதைனக� ���த��, ெவளியிட�ப��, சக நி�ண�களி� ஆ����        

உ�ப��த�படேவ��� . இ�திய வ�சாவளி த���சிக� மீ� உலகளாவிய ம��� உ�நா�� ெபா�         

ந�பி�ைகைய உ�வா�க இ� அவசிய� . 

இ�த �ழலி�, ம�திய ம���க� தரநி�ணய க���பா�� அைம�பி� (DSCCO) நி�ண� ��          

(SecuritalExpert Committee -SEC) 2020 �ச�ப� 9 அ�� அத� ��ட�தி�, எ�ஐஐ ம��� பார� பேயாெட�             

�ல� Covid-19 த���சிகளி� அவசர பய�பா�� அ�கீகார�தி�கான (EUA) பய�பா�க� மீ� அத�          

பரிசீலைனயி� நி�ைவயி� உ�ள�, ேம�� ��த� தகவ�கைள ேக���ள� எ�ப� �றி�பிட�த�க� .         
ஒ����ைற அைம�பான இ�திய ம���� க���பா�� ெஜனர� (DGCI) SEC இ� பரி��ைரகளி�          

அ��பைடயி� ��� ெச�ய ேவ��� . �ைற�தப�ச� இ�ேபாைத��, அரசிய�, அதிகார��வ அ�ல�         

வணிக நல�களி� இ��� �யாதீனமாக உ�ள Covid த���சிக� வி�ஞான மதி�பீ��� SEC அத�           

ெபா��ைப சரியாக வலி���தி��ள� .  

SEC ���, அரசா�க�தி� ப�ேவ� ம�ட�களி� இ��� கணிசமான அ��த�தி� பி�னணியி�         

வ���ள�, �காதார ெசயலாள�, நிதி ஆேயா�கி� டா�ட� வி .ேக .பா�, ேதசிய பணி���வி� தைலைம          

Covid-19 ம��� DG ICMR ஆகியவ�றி� சமீப�திய பகிர�க அறி�ைகக� . இ�த அதிகாரிக� பிற           

வி�ண�பதார�க��� EUA விைரவாக வழ�க ேவ��� எ�� வலி���தினா�க�. இ� பா�கா��         

ம��� திற� ெதாட�பான தர�களி� �ைறயான ெசய��ைற ம��� வி�ஞான மதி�பீ�ைட மதி�பா��          

ெச�வத�� மாறான� ..  

த���சிகைள அ�கீகரி�ப� ம��� பய�ப���வத�கான அவசர� ��கியமான�, ஆனா� அைதவிட        

ெதா�� ேநாைய சமாளி�பதி�� அத� தா�க�திலி��� வி�ப�வ�� மிக ��கிய� . ேம�� வ�வான          

தர� விைரவி� கிைட���, "ெம�வாக " வா��� வழ��� . �ய சா�� ம��� உ�நா�� ஆரா��சி ம���             

உ�ப�தி ெதாழி� �ட ��கிய�, ஆனா� ெபா� �காதார ெதாட�பான ச��கலக� அ�ல� அறிவிய�           

��வம�ற ���கைள எ��ப� இ�திய அறிவிய� ம��� ஒ����ைற ெசய��ைறக� ந�ெபய���         

ம��ேம ேசத� விைளவி���, ஒ� சில வார�க��� ��னதாகேவ த���சி �ல� ந�ெபய� வா��வ�           

எ�ப� சி�கலான EUA ஒ��த�, ஏ�கனேவ இ���� த���சிக� ப�றிய ச�ேதக� ெபா� ம�களிைடேய           

தய�க�ைத ஏ�ப��தலா� .  

எனேவ எ�இசி ம��� DCGI இ�தியா ம��� ெவளிநா�களி� ��றா� க�ட ேசாதைனகளிலி���           

கிைட��� ஆர�ப தர�களி� ��ைமயான அறிவிய� மதி�பீ�ைட பயமி�றி நட�த ேவ���, இ�          

ப�ேவ� தர��களி� அ��த�ைத எதி��� . எ�இசி /DCGI ேம�� ெவளி�பைட�த�ைமைய        
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அதிகரி�க�� இ�தியா ம��� ச�வேதச அறிவிய� ச�க�தி� ந�பி�ைக பா�கா�க எ�த அ��பைடயி�          

பரி��ைர ெச�ய�ப�கிற� எ�ற தர� ெவளியிட ேவ��� . இ�தியா அத� உ�நா��ேலேய தயாரி�க�ப�ட          

ம��� உ�ப�தி ெச�ய�ப�ட த���சிக� �ல�, Covid-19 ெதா���� எதிரான உலகளாவிய         

ேபாரா�ட�தி�� ப�களி�க ேவ��� எ�றா� இ� �றி�பாக ��கியமான� . EUA ஐ வழ��� ேபா�,           

த���சி தி�ட�தி� விரிவான க�காணி�ைப அைம�ப�� ��கிய�, ேம�� க�ைமயான ��றா� க�ட          
ேசாதைனக� ம��� அத� தரைவ சக நி�ண�களி� ஆ����� ம��� தர�க� ெவளியீ� ஆகியைவ           

ேம�ெகா�ள ேவ��� . 

ப�ேவ� த��� ம���களி� வள��சியி� இ�த� க�ட�தி�, ஒ�ெவா� த���சி�� தீவிர ேநா� அ�ல�           

இற�� கைள� த��பதி� இ��� ேவ�ேநா�கைள�� த��பதி� திறைமயானதா எ�ப� ெதளிவாக இ�ைல          

எ�பைத�� �ரி�� ெகா�ள ேவ��� . �றி�பி�ட த���சி ெச��த�ப�டவ�களிடமி��� ெதா��        

பர�கிறதா எ�பைத�� ஒ�ெவா� த���சி�� எ�த கால அள� மனித�கைள� பா�கா�கிற� எ�பைத��          

அறிவ�� ��கிய� . இ�த சிற��கைள வரிைச�ப��த� ���கைள கண�கி� எ��க ேவ��� .         
த�ேபாைதய நிைலயி� இ�த அறிய�படாத ம��� பதி�கைள க��பி��க ேவ��ய� அவசிய�, இதி�          

அ��ெகா��� கா�ட�ப�வ� அதிக எ�ணி�ைகயி� ேச��த த�னா�வ� ெதா�ட�க�, விரிவான        

த���சி��� பி�ைதய க�காணி�� ம��� ��கியமாக, ேநா� த��� ம��� ெகா�ைள ேநா�          

ேமலா�ைம ம�ற அைன�� ெபா� �காதார நடவ��ைககைள ெதாட��� ச�ப�த�ப�ட ம���வ         

ேசாதைனக� ெதாட�த� அவசிய�   

இ�தியாவி� அறிவிய�, த���சி உ�ப�தி ெதாழி� ம��� ஒ����ைற நி�வன�களி� �க� அ�தைகய          

பாரப�சம�ற, க�ைமயான ம��� அறிவிய� அ��பைடயிலான மதி�பீ�கைள ெபரி�� சா����ள�,        

ஏென�றா� இ�தியா இ�ேபா� அ�ல� எதி�கால�தி�, �ைற�த ெசலவி� உ�நா��� தயாரி�க�ப�ட த���          

ம���க� ஏ��மதியாக, �றி�பாக ம�ற வள�� நா�க��� ஒ� ��கிய ஏ��மதியாக கால�          

உ�வாக���� .  

 3. இலவச ம��� ெவளி�பைடயான த���சி பய�ப��த� 

தமி �நா� உ�பட ப�ேவ� மாநில�களி� உ�ள ஆ�� க�சிக� அைனவ���� இலவச த���சிக�            

வழ��வதாக ேத�த� வா���தி அளி�� வ�கி�றன . ேதசிய அளவி� ஒ� அறிவிய� பா�ைவ ம���           

அறிவிய� அ��பைடயிலான ெகா�ைக ேதைவ , ேம�� நா� த�விய த���சிகைள பய�ப���த� �றி�த          

ெகா�ைக ேதைவ, மாநில�க� வி��பினா� ��த� நடவ��ைகக�ட� ெசய�ப��த�பட ேவ���,        

ப�ேவ� த���சிக� ப��ப�யாக கிைட��� இ�த ேநர�தி� இ�தைகய அ���ைற ேவ��� . . நிதி           

ஆேயா�கி� டா�ட� வி .ேக .பா� தைலைமயிலான ேகாவி� 19�கான ேதசிய பணி���, �காதார�         

பணியாள�க�, பிற ��னணி ெதாழிலாள�க�, பா�கா�� பணியாள�க� , 50 வய��� ேம�ப�டவ�க�         

ம��� இைண ேநா���ண��ட� உ�ள நப�க� ஆகியவ�க��� த���சி ேபா�வத�கான ���ரிைம         

தி�ட�ைத சமீப�தி� அறிவி�தா� . இ� மா�� 2021 � ெதாட�க உ�ள� 300 மி�லிய� ம�க� இதி�             

அட��வா�க� எ�� மதி�பிட�ப���ள� .  
எதி�கால�தி� ஒ����ைற அ�கீகார�ைத� ெப�வத�� அைம�க�ப�ட ப�ேவ� �ேதச த���சிக�        

ெவளிவ�� எ�பைத மனதி� ெகா�� ெதளிவான, ந�� ப��தறி�� ம��� நீ�ட கால த���சி           

தி�ட�தி�கான வைரபட� ேதைவ�ப�கிற� . "��னணி ெதாழிலாள�க� " எ�ற பிரிவி�        

ேச��க�ப���ளவ�கைள இ��� தி�டவ�டமாக அைடயாள� காண ேவ���, ��த ��ம�க� ம���         

இைண ேநா�கைள� ெகா����பவ�க� எ�வா� ப��யலிட�ப�வா�க�, ம�ற ம�க� ெதாைகயி�        

�றி�பாக �ழ�ைதக� ம��� இள� வயதினைர க�ட� வாரியாக ேத�� ெச�ய ேவ���, ஆனா�           
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ேகாவி��� எதிரான த���சி�� உடன�யாக ம��� �ைறயான க�விைய மீ��� ெதாட��வ�         

அவசியமானதா�� . ேம��, �ழ�ைதக� அ�ல� �தியவ�க� ேபா�ற ம�க� ெதாைகயி� எ�த         

வைகயின�, எ�த த���சிைய� பய�ப��தேவ��� எ�பைத� �றி�பி�வ�� ��கிய� .  

அ�ேடாப� 20 அ�� நா��ம�க��� பிரதம� ஆ�றிய ெதாைல�கா�சி உைரயி�, "ஒ�ெவா�         

��மக���� த���சி வழ��வைத உ�தி ெச�ய அரசா�க� �ய�சி�கிற� " எ�� உ�தியளி�தா� .         
எனி��, ெபா� இய��ன� (ஐசிஎ�ஆ� ) இ�திய ம���வ ஆரா��சி கழக� ��னிைலயி� �காதார          

ெசயலாள�, அரசா�க� உலகளாவிய த���சி�� ஒ�ேபா�� உ�தி�����கவி�ைல எ��       

தி�டவ�டமாக� �றினா�, அைனவ���� த��சி ேதைவயி�ைல , ஏென�றா� இ�த த���சி ேநா�         

ெதா�ைற உைட�க�தா� ேதைவ�ப�கிற� ,. ம�றப� கால� ேபா�கி� இய�ைகயாக ம�க� ெதா�� ேநா�          

எதி����கான ஒ� ��டமாக மாறிவி�வா�க� , எனேவ அைனவ���� த���சி ேதைவ இ�ைல எ�றா� .          
எ�வாெறனி��, த���சி தி�ட�தி� இ��� எ�த பிரி�கைள வில�கி ைவ�கேவ��� எ�பைத ���          

ெச�வ� மிக�� க�னமாக இ����, அ�தைகய ��� ப�ேவ� காரண�களி� பாரப�ச� அ�ல�          

அநீதிப�றிய தீவிர அ�ச�கைள எ���� . 

ேம��, ேநா� எதி��� �ைழவாயி� நிைலைய அைடய (ம�க� ெதாைகயி� 60% அளவாக          

மதி�பிட�ப���ள� ) ெதா�� ேநா� பர�வைத த��க ���� எ�றா��, ேநா� இ��� நா��� �றி�பாக           

ஒ� ப�தி ம�களிைடேய ெதா |�� நில�கிற� , சில �ைண ���களி�, ேநா� வள�� அறி�றி           

�றி�பிட�த�க எ�ணி�ைகயி� உ�ள� , ம��� நா��� ப�ேவ� ப�திகளி� ெதாட���        

ம���ப��த�ப�ட ெவ���க� ெதாட��� ெகா����கி�ற� . இேத ேபா�ற நிக��க�, மீசி�� ம���         

ெதா�ைட அ��பா� ேபா�ற ேநா�களி�� காண�ப�கி�றன . ேநா� எதி��� ச�தி �ைறவான ஆ�களி�          

ம�க�ெதாைக� ப��க� அதிகமாக இ��தா�, அ�த அள���, அவ�றி� ேநாெயதி��� ச�தி �ைறவாக          

இ���� .  

இ�திய� �ழலி�, சம��வ� எ�ப� ஒ� மதி�� இ� ெகா�ைகைய அ��பைடயாக ெகா�ட� , இதனா�           

ச�க இைடெவளியிைன பி�ப�ற ��யாதவ�க� உ�ளன� , ஏெனனி� ேவைல ம��� வா��ைக         

நிைலைமக� இத�� காரண� . எனேவ அைனவ���மான த���சி தி�ட� எ�பத ஒ�தைல�ப�சமான,         

உ�ைமயான அ�ல� உணர�ப�ட பாரப�ச�ைத த��பத���, ஒ� க���� ச�ைத உ�வாவைத�         

த��பத���, ேம�� வ�வான ம��� நீ��த ேநா�� க���பா���� வைக ெச��� .  

இ�தியாவி� உ�ள பல த���சி உ�ப�தியாள�க� ம��� பிற ெப�நி�வன நல� ெகா�டவ�க� ஏ�கனேவ           

தனியா� ம���வ� �ைறயா� த���சிகைள ச�ைத விைலயி� வழ�க அ�மதி�க ேவ��� எ��          

அரசிட� வலி���தி வ�கி�றன� எ�ப� ஒ� ஆப�� ஆ��, இ� ேகாவி� ேநா� அ��� பரிேசாதைன            

ம��� அத�கான ம���வமைன க�டண�களி� ெச�ய�ப�ட� ேபா� . இ�தைகய த���சிகைள        

பய�ப���த� �ல� சம��வ�ைத ��றி�� கீழ����, விைலமதி�ப�ற த���சி அள�கைள, பர�த         

ஏைழ எளிய ம�களிடமி��� ச�ைக ெப�ற க�டண பிரி�க��� தி��பிவி��, ேம�� அரசா�க          

ெகா��த� ம��� சமமான த���சி தி�ட�திைன சிைத��வி�� . 

எனேவ, மிக�� பாதி�க�பட���ய பிரி�க����, விளி�� நிைல யின���� இ�த த���சி தி�ட� உ�தி           

ெச��� வைகயி�, ப�ேவ� பிரிவின���� அ���வாரியாக ���ரிைம அளி��� வைகயி�,        

அைனவ���� இலவச த���சி� தி�ட�ைத ஒ� தி�டவ�டமான ம��� க���ப���� உ�தி�பா�         

ெகா�ட ஒ� தி�ட��ட�, ம�திய அர� ஒ� ெதளிவான ம��� ெவளி�பைடயான த���சி தி�ட�ைத           

அறிவி�க ேவ��ய� அவசிய� .  
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4. உ�நா�� உ�ப�தி ம��� விநிேயாக�தி� தைடக�  

உலகளாவிய த���சி ���ய�சி (GAVI) ம��� உலக ேநா� த��� ம��� தி�ட�தி� கீ� �திதாக            

உ�வா�க�ப�ட உலகளாவிய நி�வனமான (COVAX) ேகாவா�� இ� இ�திய அரசா�க�தி� ப�ேக��         

�றி�� நிைறய �ழ�ப�க� உ�ள� . ேகாவா�� (COVAX) ந�ெகாைட நா�க�, ெப�நி�வன வ�ள�          

�றி�பாக ேக�� அற�க�டைள ம��� ெவ�க� �ர��, அ��ட� �ய நிதி ப�ேக��� நா�களி� இ���            

10% கீேழ பண� ெகா��� ஈ�ப���ளன . ேகாவா�� (COVAX) ப�ேவ� த���சிகைள அறிய நிதி உதவி            

ெச���ள� . இதைன உ�வா��பவ�க� ம��� உ�ப�தியாள�க���, இரகசிய ஒ�ப�த�க� �ல�,        

உ�ப�தி ெச�ய�ப�� த���சிகளி� ெசலவி� ஒ� விகித�தி�� ஈடாக நிதி யளி���ள� . COVAX ேம��           

ப�� ெப�� நா�க�ட� த�க� த���சி ேதைவயி� 20% வைர வழ��வத�� ஒ�ப�த�கைள�          

ெகா���ள�, இ� ஒ�ப�த கால� வைர ம��ேம, �ைற�த வ�வா� நா�க��� சிற�� ஏ�பா�க�ட� .           
ம��ற�, உலக ம�க� ெதாைகயி� 13% ெகா�ட பண�கார நா�க� ஏ�கனேவ உலகி� தி�டமிட�ப�ட           

த���சி உ�ப�தியி� 50% ��� அதிகமாக வா�கி��ளன ம��� இ� ேபா�ற பல இ�தர�� ஒ�ப�த�க�            

ைகெய��தாகி��ளன . 

இ�த �ழலி�, ேவ� இட�களி� தயாரி�க�ப�ட ��னணி த���சிகைள தயாரி�பத�கான        

ஒ�ப�த�கைள� ெகா���ள பல இ�திய த���சி உ�ப�தியாள�க�, COVAX உட� ெச�ய�ப�ட ரகசிய          

ஒ�ப�த�க��� க���பட ேவ���, ேம�� விைலக� ம��� விநிேயாக அ�டவைணக� ெதாட�பாக         

அவ�றி� கா��பேர� ��டாளிக�ட� . இ�திய உ�ப�தியாள�க��� த���சி உ�வா��ந�க� வழ���        

த�னா�வ உரிம�க�, ெதாழி���ப�ைத பிற இ�திய நி�வன�க��� மா��வதிலி��� அ�ல� COVAX         

இ� கீ� இ�லாத நா�க��� ஏ��மதி ெச�ய�ப�வைத� த��கிற� . எனேவ, இ�திய த���சி           

உ�ப�தியாள�க�,  இ�தியாவி�� ேதைவ�ப�� அள��� வழ��வ� க�னமாக இ���� .  

இ�த பிர�சைனைய எ�ப� சமாளி�ப� எ�பைத இ�திய அர� ெச�ய ேவ��� . எனேவ COVAX உட�            

இ�தியா ைகெய��தி�� எ�த ஒ�ப�த�க�� ஒ� ேம�ப�ட க�டைம�பி��� இ��க ேவ��� ம���          

அத� ஆ�சி (WHO) உலக �காதார நி�வன� அதக ெச�வா��ட� இ���� வைகயி�, ெப�நி�வன           

ெச�வா�ைக அக��வத�காக�� , பலதர ஒ�ப�தமாக�� , ஜனநாயகமாக�� இ��க ேவ��� எ��        

பரி��ைர�க�ப�கிற� . COVAX உடனான ஒ�ப�த�களி� விதி�ைறக� ம��� நிப�தைனகைள�� இ�திய        

ம�க��� அர� பகிர�கமாக அறிவி�க ேவ��� . 

தனியா� �ைறயி� இ���� உ�ப�தி நி�வன�க��� ஆதர� ெகா��ப� ம��ம�லாம�, உ�நா���         

தயாரி�க�ப�ட அ�ல� ச�வேதச ம���களி� இ��� உரிம� ெப�ற த���சிகைள ெபா��ப��தாம�,         

இ�த ப�தியி� உ�ள ெபா���ைற நி�வ��களி� உ�ப�திைய ஊ��வி�பத� �ல�, நம� ேதைவ��          

மிக�� ெபா��தமான த��� ம���களி� உ�ப�திைய அதிகரி�க அர� உடன�யாக நடவ��ைக எ��க          

ேவ��� . 

5. ெபா� �காதார அைம�ைப வ��ப���த�  

இ�தியாக, த���சி தி�ட� இ�தியாவி� ெபா� �காதார அைம�ைப ெப�மளவி� வ��ப���வத���,         

அணிதிர��வத���, பரிசீலைன, ப�க விைள�க� ம��� பலனைடத� ஆகியவ�ைற உ�ளட�கிய        
வைகயி�, வ��ப��த�பட ேவ��� எ�பைத வலி���த�ப�கிற� . த�ேபாைதய �ளி� சாதன ச�கிலி         

உ�க�டைம�� திற� த�ேபாைதய த���சி ெதா��� ேதைவ என �மா� 50% ம��ேம உ�ள� . மனித வள             

இைடெவளிக�� மிக� ெபரியைவ . ப��ப�யாக �ளி� ச�கிலி உபகரண�க�, உ�க�டைம��,        

�ளி��ட�ப�ட ேபா��வர�� வாகன�க� ம��� திறைமயான மனித வள�க� ஆகியவ�ைற கள         
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ம�ட�தி� விரிவா��வத�� கணிசமான அள� ேதைவ�ப�� ப�ச�தி�, 800 மி�லிய� ம�க���         

த���சிகைள ெகா��த� ெச�த�, ேசமி�� விநிேயாகி�த� ெச�ய ேவ��� ..  

எனேவ த���சி ைய பய�ப���வத�கான எ�த தி�ட�� ெபா� �காதார அைம�பி� நிதிைய அதிகரி�க           

உ�தியான ம��� அள��திைய ஏ�ப��த ேவ��� . அ�தைகய உ�தி�பா� இ�லாத நிைலயி�, த���சி          

தி�ட� பாதி�க�ப�� ம��� �ழ�ைத த���சி உ�பட பிற அ�தியாவசிய �காதார ேசைவக��, ஏ�கனேவ           

உ�ள ெபா� �காதார வள�கைள ெப�மளவி� திைச தி���வத� �ல� பாதி�க�ப�� .  

6.  ம�க� அறிவிய� ��டைம�பி� (AIPSN) ேகாரி�ைகக�  

ம�திய அர�, ேகாவி� -19-�� எதிரான பா�கா�பான, பய��ள ம��� இலவச த���சி         

தி�ட�ைத அைனவ���� உ�தி ெச�ய, பி�வ�� நடவ��ைககைள அவசரமாக ேம�ெகா�ள ேவ��� .  

அ ) உ�நா��� உ�வா�க�ப�ட அைன�� த���சிக���� �� |றா� க�ட� ேசாதைனகைள        

அல�சியம�ற �ைறயி� க�காணி�க��, ேசாதைன ���களி� சக நி�ண�களி� ஆ��ட� திற�         

ப�றிய வ�வான ம��� �யாதீன மான அறிவிய� மதி�பீ����� பிற� அ�கீகார�ைத வழ�க��,          

அ�தைகய ஒ��த�க� ஒ� கால நி�ணய� ெச�� அத�� வி�ண�பி�க���ய ஒ� தி�டவ�டமான          

ெசய� தி�ட� ேவ��� .   

ஆ ) ெபா���ைற ம��� தனியா� �ைற உ�ப�தி அல�க� இர�ைட�� ச�வேதச ம��� உ�நா��ேலேய           

அபிவி��தி ெச�ய�ப�ட த��� ம���க��� ஆ�ேச��பத� �ல�� ம� -�ைற கைளெய��பத�        

�ல�� உ�ப�தி� திறைன விைரவாக அளவி�த� ேவ��� 

இ ) இ�திய உ�ப�தியாள�க� COVAX/GAVI ம��� ெப�நி�வன�க�ட� ைகெயா�பமிட���ய       

ஒ�ப�த�களி� ெவளி�பைட�த�ைமைய உ�தி�ப��த� . இ�தியாவி� திற�பட ம��� விைரவான       

அளவி�த� , உ�ப�தி ம��� நிைலநி��தைல ெசய�ப��த ச�வேதச த���சி வள��சி தி�ட�க� ,         

இ�திய உ�ப�தியாள�க��� �ைறயாக ெதாழி���ப� மா�ற� ெச�வத�கான ஏ�பா�க�       

ேதைவ�படலா�; 

ஈ ) மதி�பா�� ெச�ய�ப�ட ஆதார�க� உ�பட, ஒ��த� அ��பைட ெபா� ம�க��� ெதரிவி�க�பட          

ேவ���, எ�த க�ைமயான பாதகமான நிக��க� (SAEs) விசாரைண பி�ப�ற�ப�� ெநறி�ைற,         

ெசய��ைற ம��� கால வரிைசக� உ�திரவாத� ப�த�பட ேவ��� . 

உ ) இதைன மீ�� த���சி உ�ப�தியாள�க��� எதிராக அர� நிைல�பா�ைட பகிர�க�ப��த  ேவ���; 

ஊ ) உலகளாவிய ெபா� ெபா��களாக உலக� ��வ�� உ�வா�க�ப�ட அைன�� த��� ம���கைள��          

பிரகடன�ப���வத�� தீவிரமாக வாதி�த� ம��� வலி����த� ெச�த� , கா��ரிைமக� ஒ�        

தைடயாக இ��தா�,  க�டாய உரிம� பய�ப��த நடவ��ைக எ��க�� 

எ ) த���சி ெகா��த� ம��� விநிேயாக�தி�கான அைம�� ம��� அத�ட� ெதாட��ைடய ெசல�க�          

ப�றிய ஒ� ெவ�ைள அறி�ைகைய ��, ெபா� �காதார உ�க�டைம�� ம��� அத�ட� ெச��� மனித            

வள�களி� விரிவா�க�தி� விவர�க�ட� அறி�ைக ெவளியி�த� ; 

ஏ ) பய��ள, சரியான ேநர�தி� ம��� சமமான �ைறயி� த���சி தி�ட�ைத ெசய�ப���வைத          

ேம�பா�ைவயிட ஒ� பாரா�ம�ற �� ஒ�ைற�� வி�ஞான ச�க� ம��� சிவி� ச�க அைம���களி�           

பிரதிநிதி��வ� உ�பட பர�த அ��பைடயிலான ஆேலாசைன� ��ைவ�� அைம�த� .   
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விள�க�க��� ெதாட�� ெகா�ள : 

பி .ராஜமாணி�க� 9442915101; த .��தரராம� 99874388253;� . ர�ந�த� 9810098621 


