
 

க ோவிட்-19 குழப்பத்தை இந்தியோ எவ்வோறு த யோள்கின்றது? 

 

1.3 பில்லியன் மக்கள் த ொகககயக் தகொண்ட ஒரு நொடு ககொவிட் 

த ொற்றுகநொகயக் ககயொள்வ ற்கு மிகவும் தீவிர நடவடிக்ககககை எடுத்துள்ைது. 

ஏப்ரல், 16ம் க தி நிலவரப்படி, 12,380 கநொய்த்த ொற்று உறுதி தெய்யப்பட்டவர்களும் 

மற்றும் 414 மரணங்களும் இந்தியொவில் பதிவொகியுள்ைன. இந்தியொ  னது முற்றொக 

முடக்கும் கொலத்க  கம மொ ம் 3ம் திகதி வகர நீடிப்ப ொக அறிவித்துள்ைது.  

 

மொர்ச் 25 மு ல் இந்தியொ அமுல்படுத்திய பூட்டு லொனது உண்கமயிகலகய 

ெவொலொனது. உ ொரணமொக, புககயிர ப் பயணிகள் கெகவககை நிறுத்துவது என்பது,  

இந்தியொ குடியரசின் வரலொற்றில் மு ன்கமயொனது. ஆனொல் இ ற்கொக இந்தியொ 

முன்கூட்டிகய  னது உள்கட்டகமப்கபத்  யொரிக்க அனுமதித் து. பொதிக்கப்பட்ட 

கநொய்த் த ொற்றொைர்ககை ெமொளிக்க 500 க்கும் கமற்பட்ட அர்ப்பணிப்புடன் கூடிய 

மருத்துவமகனகள் மற்றும் 5000 கூடு ல் சுகொ ொர நிகலயங்கள் என்பன  யொர் 

தெய்யப்பட்டுள்ைன. புககயிர  வண்டிககை  னிகமப்படுத்தும் பிரிவுகைொக 

மொற்றுவ ன் மூலம் 40,000  னிகம படுக்ககககை வழங்குவ ற்கொன ஒரு புதுகமயொன 

மூகலொபொயத்க  இந்திய புககயிர  திகணக்கைம் தகொண்டு வருகின்றது. 

 

இந்தியொ  ன்கன முற்றொக முடக்கியகமயொனது கநர்மகறயொன முடிவுகளுக்கு 

வழிவகுத் து என்பது த ளிவொக த ரிகிறது. பூட்டு ல் மற்றும் ெமூக இகடதவளி 

என்பவற்கற நகடமுகறப்படுத் ொவிடின் , ஏப்ரல் 15 க்குள் இந்தியொவில் 820,000 

கநொய்த் த ொற்றொைர்கள் வகர இருந்திருக்கலொம் என்று மதிப்பீடுகள் த ரிவிக்கின்றன. 

பூட்டப்பட்டவுடன்,  ற்கபொது 12,000 கநொய்த் த ொற்றொைர்ககை உள்ைனர். மிக 

முக்கியமொக, த ொற்றுக்கள் தபரும்பொலும் கட்டுப்படுத் ப்பட்டுள்ைன. 

 

ஆனொல் ககொவிட் த ொற்றுகநொயின் விகைகவக் குகறக்க இந்தியொ 

கமற்தகொண்டுள்ை சில நடவடிக்கககளில் ஒன்று ொன் பூட்டு ல். 

 

நொட்டில் மு ல் த ொற்று கண்டறியப்படுவ ற்கு 13 நொட்களுக்கு முன்பு 

முக்கியமொன ஒரு தெயலொக, இந்தியொ  னது விமொன-திகரயிடல் முகறககை ஜனவரி 

17 மு ல் நகடமுகறப்படுத்தியது. இக த் த ொடர்ந்து பயணிகளின் திகரயிடல் 

அதிகரித் து. பயணக் கட்டுப்பொடுகள் நகடமுகறப்படுத் ப்பட்டன. இறுதியொக 

ெர்வக ெ விமொனங்ககை முழுகமயொக நிறுத்தியது. இந்  ஆரம்பத் திகரயிடல், 

இந்தியொவில் கநொய்த்த ொற்றின் கட்டம் -1 த ொடங்குவ ற்கு முன்கப, 

த ொற்றுகநொய்க்கொன அ ன் அகமப்கபத்  யொரிப்பதில் இந்தியொவுக்கு ஒரு நல்ல 

ஆரம்பத்க க் தகொடுத் து. WHO மற்றும் IMF கபொன்ற ெர்வக ெ நிறுவனங்கள் 

இந்தியொவின் ஆரம்ப நடவடிக்கககள் தெயல்திறன் மிக்ககவ, மற்றும் முன்கூட்டிகய 

 ரப்படுத் ப்பட்டகவ என்று ஒப்புக் தகொண்டுள்ைன. 

 



இந்  முடக்கல் கொலத்தில், இந்திய அரெொங்கமும் த ொழில்துகறயும் இணந்து 

PPE தபட்டிகள், தவன்டிகலட்டர்கள் மற்றும் கெொ கன கருவிகள் உள்ளிட்ட 

அத்தியொவசிய மருத்துவ உபகரணங்ககை தகொள்மு ல் தெய்தும் உற்பத்தி தெய்தும் 

 யொர்ப்படுத்தின. தீவிரமொன கெொ கனகள் பரவுவக த்  டுக்க மிகவும் பயனுள்ை 

வழியொக நிரூபிக்கப்பட்ட ொல், இந்தியொவில் உள்ை ஆய்வுக் கூடங்களின் எண்ணிக்கக 

01 ஜனவரி 2020 இல் இருந் க  விட 223 ஆய்வகங்கள் வகர அதிகரிக்கப்பட்டன. 

 

உலகின் முக்கிய மருந்து உற்பத்தியொைர்களில் ஒருவரொக இருக்கும் இந்தியொ 

 ன்கனத்  ொகன மீட்டு, அ ன் மருந்து விநிகயொகத்க  அதிகரிப்ப ன் மூலம்  

அதிகரித்துவரும் உலக க கவகய பூர்த்தி தெய் து. கிரொமப்புற இந்தியொவில் மகளிர் 

சுய உ விக் குழுக்கள், முகமூடிகள், சுத்திகரிப்பு திரவங்கள் மற்றும் பொதுகொப்பு 

உபகரணங்ககை உற்பத்தி தெய்வ ன் மூலம் ெவொகல எதிர்தகொள்ை உ வுகின்றன. 

 

ஆனொல் இந்  சுயமொக விதிக்கப்பட்ட பூட்டு லில் அ ன் ெமூக-தபொருைொ ொர 

தெலவுகள் எளி ொனது அல்ல.  அரெொங்கத்தின் முயற்சிகள் இருந் கபொதிலும், 

நகரங்களில் இருந்து, குறிப்பொக வடக்கு மற்றும் கமற்கு இந்தியொவின் சில பகுதிகளில் 

 கலகீழ் இடம்தபயர்கவ நிறுத்  முடியவில்கல. பூட்டு ல் த ொடங்கப்பட்ட பல 

நொட்களுக்குப் பிறகு இது த ொடங்கியது. இந்  இடம்தபயர்வு அகலகயச் ெமொளிக்க, 

த ொழில்துகற மற்றும்  ன்னொர்வ த ொண்டு நிறுவனங்களின் உ வியுடன் கிட்டத் ட்ட 

1.25 மில்லியன் மக்களுக்கு நிவொரணம் வழங்கும் முயற்சியொக அரெொங்கம் உடனடியொக  

 ங்குமிடங்கள், உணவு முகொம்ககைக் கட்டியது. 

 

தபொருைொ ொரத்தில் நலிவுற்ற பிரிவினரிகடகய ஏற்படும் விகைவுககை 

 ணிப்பக  மற்தறொரு ெவொலொகும். இங்கு, இந்தியொ  னது பரந்  வங்கிக் கட்டகமப்பு 

மற்றும் இகணயத் ைமுகறககை பயன்படுத்தி, க கவயொனவர்களுக்கு பணத்க  

கநரடியொக பரிமொற்றம் தெய்து தகொண்டது.   விவெொயிகள் மற்றும் த ொழிலொைர்கள் 

உட்பட ஏகழ மற்றும் நலிவுற்கறொர் பிரிவினரின் நிகலகமகய கபொக்க USD 22 

பில்லியன் திட்டம் த ொடக்கிகவக்கப்பட்டுள்ைது. கிட்டத் ட்ட 220,000 சுகொ ொரப் 

பொதுகொப்பு ஊழியர்களுக்கு ஒரு ஆயுள்கொப்பீடு , அவர்களுகடய ஆபத்து 

தவளிப்பொடுககைக் குகறப்ப ற்கொக   னியொக தெயற்படுத் ப்பட்டுள்ைது. 

 

நொட்டில் பூட்டு ல் நகடமுகறயில் இருக்கும்கபொது, அத்தியொவசிய 

கெகவகைொன மின்ெொரம், நீர், எரிெக்தி, உணவுப் தபொருட்கள், வங்கி,கெகவககை அரசு 

சீரொக வழங்கும் அக கவகை இந்தியொவின் அண்கட நொடுகளுக்கு அத்தியொவசிய 

தபொருட்ககை வழங்குவது கபொன்றவற்கறயும் த ொடர்ந்து பரொமரித்து வருகின்றன. 

மூன்று மொ ங்களுக்கு உணவு  ொனியங்கள் மற்றும் பயறு வககககை வழங்குவ ன் 

மூலம் கிட்டத் ட்ட 800 மில்லியன் மக்களுக்கு உணவு நிவொரண நடவடிக்கககள் 

வழங்கப்படுகின்றன. அக  கநரத்தில் 80 மில்லியன் ஏகழ வீடுகளுக்கு இலவெ 

ெகமயல் எரிவொயு தகொள்கலன்கள் வழங்கப்படுகின்றன. 

 



இந்திய மக்கள், பல ெவொல்ககை மீறி, பூட்டு ல் என்ற த ளிவொன அகழப்புக்கு 

ஆ ரவளித்துள்ைனர். குறிப்பொக சுகொ ொரப் பணியொைர்ககை உற்ெொகப்படுத்தி 

பொரொட்டும் நடவடிக்கககள், தீபகமற்றல் கபொன்றன., பிர மரின் குடிமக்கள் உ வி 

மற்றும் அவெரகொல சூழ்நிகலயில் நிவொரணம் (பி.எம். ககயர்ஸ்) நிதிக்கு 

நன்தகொகடகள் வழங்குவ ற்கொக பிர மர் நகரந்திர கமொடியின் அகழப்புக்கு 

அகனத்து மக்களிடமிருந்தும் மிகப்தபரிய, உற்ெொகமொன பதில் கிகடத் து.  

 

COVID த ொற்றுகநொயொனது ஒரு உலகைொவிய ெவொலொக இருப்பக  உணர்ந்து, 

அ ற்கொன எளிய தீர்வு எதுவுமில்கல, நில மற்றும் சூழ்நிகலயின் அடிப்பகடயில் 

நடவடிக்ககககை வகரவு தெய்வதிலும் தெயல்படுத்துவதிலும் மொநில மற்றும் 

உள்ைொட்சி அரசுகள் முன்னிகல வகிக்கின்றன. இ ன் விகைவொக, ககரைொ, 

ரொஜஸ் ொனில் பில்வொரொ, ஜம்மு-கொஷ்மீரில் ஸ்ரீநகர் அகனத்தும்  ங்கள் கடிகொர கவகல 

துல்லியம், மொெற்ற ஒருங்கிகணப்பு மற்றும் தீவிர தெயல்திறன் ஆகியவற்றின் மூலம் 

பரவுவக  நிறுத்துவதில் திறகமயொன மொதிரிகைொக தெயற்பட்டுள்ைன. 

 

கநொய்த் த ொற்றுகள் கண்டுபிடிப்பிற்கு புதுகமயொன முகறககையும் இந்தியொ 

பயன்படுத்தியுள்ைது. COVID-19 பரிகெொ கன தவளியீடு கநர்மகறயொன ஒருவரின் 

அருகில் பயனர்கள் இருந்திருக்கிறொர்கைொ என்பக  பயனர்களின் அதிதிறன் தெல்லிட 

த ொகலகபசிகளின் (ஸ்மொர்ட்கபொன்களிடமிருந்து) இருப்பிடத்  ரகவப் 

பயன்படுத்தும் ‘ஆகரொக்யொ கெது’ என்ற தெயலி ஏப்ரல் த ொடக்கத்தில் 

த ொடங்கப்பட்டது. இந் ச் தெயலிக்கு ஏற்கனகவ 10 மில்லியனுக்கும் அதிகமொன 

ெந் ொ ொரர்கள் உள்ைனர். பூட்டு லின் கபொது மக்ககை ஆகரொக்கியமொக 

கவத்திருப்ப ற்கு கயொகொ மற்றும் ஆயுர்கவ த்க  பிரபலப்படுத் வும், பிற சிறு 

கநொய்களுக்கு எதிரொக கநொய் எதிர்ப்பு ெக்திகய அதிகரிக்கவும் முயற்சிகள் 

கமற்தகொள்ைப்பட்டுள்ைன, இகவ சுகொ ொர உள்கட்டகமப்பு மீ ொன அழுத் த்க  

குகறக்கின்றன. 

 

தநருக்கடிகயச் ெமொளிப்ப ற்கொன இந்தியொவின் முயற்சிகள் நொட்டிற்குள் 

மட்டுப்படுத் ப்படவில்கல. மொர்ச் 15 அன்று நடந்  ஒரு அெொ ொரண ெொர்க் 

 கலவர்களின் உச்சி மொநொட்டில், பிர மர் கமொடி சுகொ ொர உ விக்கு 10 மில்லியன் 

அதமரிக்க டொலர் வகர வழங்குவ ற்கொன அர்ப்பணிப்பு உள்ளிட்ட த ொடர் 

நடவடிக்ககககை வகுத் ொர். இந்  நிதியில் 5 மில்லியன் அதமரிக்க டொலர்ககைச் 

தெலுத்துவ ன் மூலம் இலங்கக இரண்டொவது மிக உயர்ந்  பங்களிப்கப அறிவித் து. 

பொகிஸ் ொன் 3 மில்லியன் அதமரிக்க டொலர், பங்கைொக ஷ் 1.5 மில்லியன் அதமரிக்க 

டொலர் பங்களிப்பு தெய்வ ொக அறிவித் து, கநபொைம் மற்றும் ஆப்கொனிஸ் ொன் 

ஆகியகவ  லொ 1 மில்லியன் அதமரிக்க டொலர்ககை  ொனொக முன்வந்து வழங்குவ ொக 

அறிவித் ன, மொகலத்தீவுகள் 200,000 அதமரிக்க டொலர்ககை பங்களிப்ப ொக 

அறிவித் து, பூட்டொன் 100,000 அதமரிக்க டொலர் பங்களிப்கப வழங்குவ ொக 

அறிவித் து. பின்னர், COVID த ொற்றுகநொயின் விகைவுககை கூட்டொக எதிர்த்துப் 



கபொரொடுவ ற்கொக ெொர்க் நொடுகளில் உள்ை சுகொ ொர நிபுணர்களின் வீடிகயொ மொநொடு 

மொர்ச் 26 அன்றும் மற்றும் மூத்  வர்த் க நிபுணர்களின் மொநொடு 2020 ஏப்ரல் 8 அன்றும் 

நகடதபற்றன. 

 

உள்நொட்டு  கடகள் இருந் கபொதிலும், உலதகங்கிலும் உள்ை 100 க்கும் 

கமற்பட்ட நொடுகளுக்கு மருத்துவ தபொருட்கள் மற்றும் உ விககை இந்தியொ வழங்கி 

வருகிறது. ஏப்ரல் 07 மற்றும் ஏப்ரல் 08 ஆகிய க திகளில் அத்தியொவசிய உயிர் கொக்கும் 

மருந்துகளின் இரண்டு த ொகுதிககை இந்தியொ இலங்ககக்கு நன்தகொகடயொக 

வழங்கியது. 

 

*** 

 


