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વડાપ્રધાન વર્ચ્યઅુલ વશૈ્વવક વશે્સિન શ્િખર િમંલેન 2020 મા ંિંબોધન કરે છે 

જૂન 04, 2020 

આજે ભારતે આંતરરાશ્િ્ વેશ્સિન એલા્ન્િ ગાશ્વ (GAVI) ને 15 શ્મશ્લ્ન ય્એિ ડોલર આપવાની પણ 
ઘોષણા કરી હતી. 
 

વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્ર મોદી ય્કેના ં વજાપ્રધાન બોરરિ જોન્િન દ્વારા ્ોજવામાં આવેલા વર્ચ ય્ુઅલ વેશ્સિન 
શ્િખર િંમેલનન ેિંબોધી રહ્યા હતા જેમા ં50 થી વધારે દેિો – વ્્ાપાર અગ્રણીઓ, િં ય્સત રાિ એજન્િીઓ, 
િામાજીક િંગઠનો, િરકારનાં મંત્રીઓ, રાજ્્નાં વડાઓ અને દેિના ંનેતાઓએ ભાગ લીધો હતો. 
 

પોતાના ંિંબોધનમા ંવડાપ્રધાને કહ્યય ંહતયં કે આ પડકારજનક િમ્મા ંભારત શ્વવવ િાથે એકતાથી ઉભો છે. 
 

શ્રી મોદીએ કહ્યય ંહતયં કે, ભારતની િભ્્તા શ્વવવને એક કયટયંબ તરીક ેજયએ છે અને આ મહામારી દરશ્મ્ાન તેણે 
આ કેળવણી પર ખરા ઉતરવા િયધી જીવવાનો પ્ર્ાિ ક્ો હતો. તેણે કહ્યય ંહતયં કે ભારતે તેની પોતાની શ્વિાળ 
વસ્તીનયં રક્ષણ કરવા ઉપરાંત 120 કરતા વધારે દેિો િાથે દેિમા ંઉપલબ્ધ દવાઓનાં સ્ટોકને િેર કરીને, પોતાનાં 
નજીકનાં પાડોિીઓમાં િામાન્્ પ્રશ્તભાવ વ્્ૂહરચના ઘડીન ેઅને માંગણી કરી હતી તેવા દેિોન ેઅમયક ચોસકિ 
િહા્તા પ્રદાન કરીન ેભારતે તેમ ક ય્ું હતયં. 
 

વડાપ્રધાને કહ્યય ંહતયં કે અમયક રીતે કોશ્વડ-19 મહામારીએ વૈશ્વવક િહકારની મ્ાુદાઓ ખયલ્લી પાડી છે અને 
તાજેતરનાં ઇશ્તહાિમા ંપ્રથમ વખત, મનયષ્્ જાત એક સ્પષ્ટ િામાન્્ િત્રયનો િામનો કરી રહી છે. 
 

ગાશ્વ (GAVI) નો િંદભુ લેતા, તેણે કહ્યય ંહતયં કે તે માત્ર એક વૈશ્વવક એલા્ન્િ જ નથી પરંતય વૈશ્વવક 
એકતાનય ંપ્રશ્તક પણ છે અન ેઅન્્ોન ેમદદ કરીને આપણે પોતાની જાતની પણ મદદ કરીએ છીએ તે ્ાદ 
અપાવનાર છે. 
 

તેણે કહ્યય ં હતયં કે ભારત શ્વિાળ વસ્તી ધરાવે છે અને મ્ાુરદત આરોગ્્ િયશ્વધાઓ ધરાવે છે અને તે 
રોગપ્રશ્તકારકતાનયં મહત્વ િમજે છે. 
 

વડાપ્રધાને કહ્યય ંહતયં કે આ િરકાર દ્વારા લોન્ચ કરેલા િૌપ્રથમ પ્રોગ્રામો પૈકીનો એક શ્મિન ઇન્રધનયષ હતો, 
જેનો ધ્્ે્ શ્વિાળ રાિનાં દૂરોગામી ભાગોમા ંિશ્હત દેિનાં બાળકો અને િગભાુ સ્ત્રીઓનાં િંપૂણુ રિીકરણને 
િયશ્નશ્વચત કરવાનો છે. 
 



તેણે કહ્યય ંહતયં કે િયરક્ષા વ્્ાપક બનાવવા, ભારતે તેનાં રાશ્િ્ રોગપ્રશ્તકારકતા કા્ુક્રમમા ંછ નવી રિીઓ ઉમેરી 
છે. 

 

વડાપ્રધાને શ્વગતવાર જણાવ્ ય્ં હતયં કે ભારતે તેની િમગ્ર રિી પૂરવઠા રેખા રડટીટલ બનાવી છે અને તેની 
િ ંખલાની અખંરડતતા પર દેખરેખ રાખવા ઇલેસરોશ્નક વેશ્સિન ઇન્ટેશ્લજન્િ નેટવકુ શ્વકિાવ્્યં છે. 
 

તેણે કહ્યય ંહતયં કે, આ નવીનીકરણો છેલ્લા માઇલ િયધી ્ોગ્્ િમ્ પર ્ોગ્્ જથ્થામા ંિયરશ્ક્ષત અને િક્ષમ 
રિીઓની ઉપલબ્ધતા િયશ્નશ્વચત કરે છે. 
 

વડાપ્રધાને કહ્યય ંહતયં કે ભારત પણ શ્વવવના ંઅશ્ગ્રમ રિીના ંઉત્પાદકો પૈકી છે અને શ્વવવના ંઆિરે 60 ટકા 
બાળકોની રોગપ્રશ્તકારકતામાં ્ોગદાન આપવયં એક િદભાગ્્ છે. 
 

શ્રી મોદીએ કહ્યય ંહતયં કે ભારત ગાશ્વ (GAVI) ની ્ોગ્્ ઓળખ કરે છે અને મૂલ્્ િમજે છે, તે કારણે જ 
ગાશ્વ (GAVI) િહા્તા માટ ેલા્ક હોવા દરશ્મ્ાન પણ ગાશ્વ (GAVI) માટે દાતા બન્્ો છે. 
 

વડાપ્રધાને કહ્યય ંહતયં કે ગાશ્વ (GAVI) ને ભારતની િહા્ માત્ર નાણાકી્ જ નથી પરંતય ભારતની મોટી માંગ 
બધા માટ ેરિીઓનાં વૈશ્વવક ભાવમા ંપણ ઘટાડો કરે છે, જેનાંથી પાછલા પાંચ વષોમા ંગાશ્વ (GAVI) માટે 
લગભગ 400 શ્મશ્લ્ન ડોલર બર્ચ્ા છે. 
 

વડાપ્રધાને પયનઃઉર્ચચારણ ક ય્ું હતયં કે ભારત તેની ગયણવત્તા ય્સત દવાઓ અને રિીઓ ઓછા ખચે ઉત્પાદન 
કરવાની િાશ્બત થ્ેલી ક્ષમતા, ખયબ જ ઝડપથી શ્વસ્તરી રહેલા રિીકરણમાં તેનાં પોતાના ંસ્થાશ્નક અનયભવ 
અને તેની નોંધપાત્ર વૈજ્ઞાશ્નક િંિોધન પ્રશ્તભા િાથ ેશ્વવવ િાથે એકતામા ંઉભો છે. 
 

તેણે કહ્યય ંહતયં કે, ભારત વૈશ્વવક આરોગ્્નાં પ્ર્ાિોમાં ્ોગદાન આપવાની ક્ષમતા ધરાવે છે તેટલય ંજ નહીં, 
પરંતય વહેંચવાની અને િંભાળ લેવાની ભાવના તેમ કરવાની ઇર્ચછાિશ્સત પણ ધરાવે છે. 
 

નવી રદલ્હી 
જૂન 04, 2020 

 

 

 

 

 

 

 
DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s website 

and may be referred to as the official press release. 

 


