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ககாழும்பு 
************ 

ஊடக அறிக்கக 

 

ககாவிட் 19க்கு எதிரான இலங்ககயின் ப ாராட்டத்திற்கு 

உறுதுகையாக ஒட்சிசகன அனு ்புகிறது இந்தியா 

 

க ொவிட்-19 ்கு எதிரொன ப ொரொட்டத்தில் இலங்க  ்கு ஆதரவொ  

கெயற் டும் இந்தியொவின் உறுதி ் ொட்டின்கீழ் இந்திய ்  டற் கட   ் லொன 

ெ ்தி நூறு கதொன் ள் (5 க ொள் லன் ள்) நிகறயுகடய திரவநிகல மருத்துவ 

ஒட்சிெனுடன் 2021 ஆ ஸ்ட் 19 ஆம் தி தியன்று விஷொ  ட்டினத்திலிருந்து 

க ொழும்க  பநொ ்கி புற ் ட்டுள்ளது. திரவநிகல மருத்துவ ஒட்சிெனு ் ொ  

ஜனொதி தி அதிபமதகு ப ொதொ ய ரொஜ  ்ஷ அவர ்ளொல் விடு ்  ் ட்ட 

பவண்டுப ொளு ்கு அகமவொ  ெமுத்திரபெது 2 நடவடி ்க யின் கீழ் இந்திய 

 டற் கட   ் ல் ெ ்தி இ ் ணியில் ஈடு ட்டுள்ளது. இ ்  ் ல் 2021 ஆ ஸ்ட் 

22ஆம் தி தி க ொழும்க  வந்தகடயுகமன எதிர ்ொர ்்  ் டுகிறது. 

 

2. இந்திய  டற் கட ்  ் ல் ெ ்தி தனது  யணத்திகன ஆரம்பித்திருந்த 

ெமபநரத்தில் 40 கதொன் ள் நிகறயுகடய திரவநிகல மருத்துவ ஒட்சிெனுடன்  

இலங்க   டற் கடயின்   ் லொன ெ ்தியும் கென்கனயிலிருந்து க ொழும்க  

பநொ ்கி தனது  யணதக்த ஆரம்பித்திருந்தகம இரு நொடு ளினதும்  ல்பவறு 

துகற ளு ்கும் இரு தர ்பு  டற் கடயினரு ்கும் இகடயிலொன பதொழகம 

மற்றும் பிகண ்பிகன கவளி ் ொட்டுகின்றது. க ொதுவொன ஒரு பநொ ் த்துடன் 

ெ ்தி என்ற க யருகடய இவ்விரு   ் ல் ளும் இந்தியொவின் இருபவறு 

 குதி ளிலிருந்து ஒரு  யண முடிவிடத்கத பநொ ்கி தமது பிரயொணத்கத 

ஆரம்பித்திரு ்கின்றகம மி வும் அரிதொன ெம் வமொ   ருத ் டுகின்றது.  

 

3. இதற்கு பமலதி மொ  140 கதொன் ள் நிகறயுகடய திரவநிகல மருத்துவ 

ஒட்சிென் கென்கன மற்றும் ஹொல்டியொ ஆகிய துகறமு ங் ளிலிருந்து 

அடுத்தவொரம் க ொழும்க  வந்தகடயுகமன எதிர ்ொர ்்  ் டுகின்றது. 

 

4. திரவநிகல  மருத்துவ ஒட்சிென் அடங்கிய க ொள் லன் ள் மற்றும் ஏகனய 

மருத்துவ ெொதனங் கள  ல்பவறு நொடு ளு ்கு உடனடியொ  

விநிபயொகி ் தற் ொ  இந்திய  டற் கடயொல் பமற்க ொள்ள ் ட்டிரு ்கும் 

நடவடி ்க பய ெமுத்திர பெது-2 என அகழ ்  ் டுகிறது. இதுப ொன்ற 

திட்டங் ளு ் ொ  முன்னர ் ஏழு இந்திய  டற் கட   ் ல் ள்  ணியில் 

அமரத்்த ் ட்டிருந்தன.  டந்த வருடம் இந்தியொவிலும் இலங்க யிலும் 

சி ்கியிருந்த ம ் ள் ெமுத்திரபெது நடவடி ்க யின் கீழ் இந்திய  டற் கட 

  ் ல் ஜலஸ்வொ மூலமொ  கெொந்த நொடு ளு ்கு அனு ்பி கவ ்  ் ட்டகம 

இந்த ெந்தர ்் த்தில் நிகனவில் க ொள்ள ் டபவண்டிய ஒன்றொகும். 

 

5. க ருபநொய்தக்தொற்று ஏற் ட்டிரு ்கும்  ொல ் குதியில் பதகவயின் 

அடி ் கடயில் இந்தியொ இலங்க  ் ொன உதவி கள வழங்கி வந்துள்ளது. 2020 



ஏ ்ரல் மற்றும் பம ஆகிய மொதங் ளில் கிட்டத்தட்ட 26 கதொன் ள் மருத்துவ 

உதவி ்க ொருட ்ள் அன் ளி ்பு கெய்ய ் ட்டிருந்தன.  2020 ஜூகலயில் 400 

மில்லியன் அகமரி ்  கடொலர ்  ரஸ் ர நொணய  ரிமொற்ற நி ழ்ெச்ித்திட்டம் 

முன்கனடு ்  ் ட்டிருந்தது. அத்துடன் 2021 ஜனவரியில் இந்தியொ 

அன் ளி ் ொ  வழங்கியிருந்த முதற்கதொகுதி தடு ்பூசி ள்  ொரணமொ  

இலங்க  அரெொங் ம் திட்டமிட்டிருந்த  ொல ் குதி ்கு முன்னதொ பவ தடு ்பூசி 

வழங்கும் நி ழ்ெச்ிதத்ிட்டத்கத ஆரம்பி ்  முடிந்தகம குறி ்பிடத்த ் து. 
*********** 

 

க ொழும்பு  

20 ஆ ஸ்ட் 2021 


