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ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರಯವರು ವರ್ುುವಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲಸಿಕೆ ಸಭೆ 2020 ಅನುು ಉದ್ದೋಶಿಸಿ 

ಮಾತನಾಡುತ್ಾಾರೆ 

ಜ್ನ್ 04, 2020 

 

ಭಾರತವು ಇಂದು 15 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಾಲರ್ುಳನುು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಲಸಿಕೆ ಒಕ್್ೂಟ ರ್ವಿಗ ವಾಗ್ಾದನ 

ಮಾಡಿದ್. 

 

ಯುಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಬ್ೋರಿಸ್ ಜಾನಸನ್ ಆಯೋಜಿಸಿದದ ವರ್ುುವಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲಸಿಕೆ ಸಭೆಯನುುದ್ದೋಶಿಸಿ 

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಶಿರೋ ನರೆೋಂದರ ಮೋದಿ ಯವರು ಮಾತನಾಡಿದರು, ಇದರಲಿಲ 50 ಕ್್ೂ ಹೆರ್ುು ದ್ೋಶರ್ಳು - 

ವಾಾಪಾರ ಮುಖಂಡರು, ಯುಎನ್ ಏಜೆನ್ಸಸರ್ಳು, ನಾರ್ರಿಕ್ ಸಮಾಜ, ಸಕಾುರಿ ಮಂತ್ರರರ್ಳು, ರಾಜಾ ಮುಖಾಸಥರು 

ಮತುಾ ದ್ೋಶದ ಮುಖಂಡರು ಭಾರ್ವಹಿಸಿದದರು. 

ಈ ಸವಾಲಿನ ಕಾಲದಲಿಲ ಭಾರತವು ವಿಶವದ್್ಂದಿಗ ಒರ್ಗಟ್ಟಿನ್ಸಂದ ನ್ಸಂತ್ರದ್ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರಯವರು ತಮಮ 

ಭಾಷಣದಲಿಲ ಹೆೋಳಿದರು. 

ಭಾರತದ ನಾರ್ರಿಕ್ತೆಯು ಜರ್ತಾನುು ಒಂದ್ೋ ಕ್ುಟುಂಬವಾಗಿ ನ್ೋಡಲು ಕ್ಲಿಸುತಾದ್ ಮತುಾ ಈ ಸಾಂಕಾರಮಿಕ್ 

ಸಮಯದಲಿಲ ಅದು ಈ ಬ್ೋಧನಗ ತಕ್ೂಂತೆ ಬದುಕ್ಲು ಪ್ರಯತ್ರುಸಿದ್. ದ್ೋಶದಲಿಲ ಲಭ್ಾವಿರುವ ಔಷಧಿರ್ಳನುು 

120 ಕ್್ೂ ಹೆರ್ುು ದ್ೋಶರ್ಳ್ಂದಿಗ ಹಂಚಿಕೆ್ಳುುವ ಮ್ಲಕ್, ಭಾರತವು ತನು ವಿಶಾಲ ಜನಸಂಖ್ಯಾಯನುು ಸಹ 

ರಕ್ಷಿಸುವುದರೆ್ಂದಿಗ ಅದರ ಹತ್ರಾರದ ನರೆಹೆ್ರೆಯಲಿಲ ಸಾಮಾನಾ ಪ್ರತ್ರಕ್ರರಯೆ ತಂತರವನುು ರ್ಪಿಸುವ ಮ್ಲಕ್ 

ಮತುಾ ಅದನುು ಬಯಸುವ ದ್ೋಶರ್ಳಿಗ ನ್ಸದಿುಷಿ ಬಂಬಲವನುು ನ್ಸೋಡುತ್ರಾದ್ ಎಂದು ಶಿರೋ ಮೋದಿ ಯವರು 

ಹೆೋಳಿದರು. 

 

COVID19 ಸಾಂಕಾರಮಿಕ್ ರೆ್ೋರ್ವು ಜಾರ್ತ್ರಕ್ ಸಹಕಾರದ ಮಿತ್ರರ್ಳನುು ಬಹಿರಂರ್ಪ್ಡಿಸಿದ್ ಮತುಾ ಇತ್ರಾೋಚಿನ 

ಇತ್ರಹಾಸದಲಿಲ ಮದಲ ಬಾರಿಗ ಮಾನವ ರಿೋತ್ರಯ ಸಪಷಿ ಸಾಮಾನಾ ಶತುರವನುು ಎದುರಿಸುತ್ರಾದ್ ಎಂದು 

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಹೆೋಳಿದರು. 

ರ್ವಿಯನುು ಉಲ್ಲೋಖಿಸಿ, ಇದು ಕೆೋವಲ ಜಾರ್ತ್ರಕ್ ಮೆೈತ್ರರ ಮಾತರವಲಲ, ಜಾರ್ತ್ರಕ್ ಒರ್ಗಟ್ಟಿನ ಸಂಕೆೋತವಾಗಿದ್ ಮತುಾ 

ಇತರರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮ್ಲಕ್ ನಾವು ಸಹ ನಮಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೆೋಳಿದರು. 

 

ಭಾರತವು ಅಪಾರ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಮತುಾ ಸಿೋಮಿತ ಆರೆ್ೋರ್ಾ ಸೌಲಭ್ಾರ್ಳನುು ಹೆ್ಂದಿದ್ ಮತುಾ 

ರೆ್ೋರ್ನ್ಸರೆ್ೋಧಕ್ತೆಯ ಮಹತವವನುು ಅದು ಅರ್ುಮಾಡಿಕೆ್ಳುುತಾದ್ ಎಂದು ಅವರು ಹೆೋಳಿದರು. 

 

ತಮಮ ಸಕಾುರವು ಪಾರರಂಭಿಸಿದ ಮದಲ ಕಾಯುಕ್ರಮವಂದರೆ ಮಿಷನ್ ಇಂದರಧನುಷ್, ಇದು ದ್ೋಶದ ಮಕ್ೂಳಿಗ 

ಮತುಾ ರ್ಭಿುಣಿ ಮಹಿಳಯರಿಗ ಸಂಪ್ೂಣು ವಾಾಕ್ರಸನೋಷನ್ ನ್ಸೋಡುವ ಉದ್ದೋಶವನುು ಹೆ್ಂದಿದ್, ಇದರಲಿಲ ವಿಶಾಲ 

ರಾಷರದ ದ್ರದ ಭಾರ್ರ್ಳು ಸೋರಿವ. 



ರಕ್ಷಣೆಯನುು ವಿಸಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರತ ತನು ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ರೆ್ೋರ್ನ್ಸರೆ್ೋಧಕ್ ಕಾಯುಕ್ರಮಕೊ ಆರು ಹೆ್ಸ 

ಲಸಿಕೆರ್ಳನುು ಸೋರಿಸಿದ್ ಎಂದು ಅವರು ಹೆೋಳಿದರು. 

ಭಾರತವು ತನು ಸಂಪ್ೂಣು ಲಸಿಕೆ ಪ್ೂರೆೈಕೆ ಮಾರ್ುವನುು ಡಿಜಿಟಲಿೋಕ್ರಣಗ್ಳಿಸಿದ್ ಮತುಾ ಅದರ ಶಿೋತಲ 

ಸರಪ್ಳಿಯ ಸಮರ್ರತೆಯನುು ಮೆೋಲಿವಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಕಾರನ್ಸಕ್ ಲಸಿಕೆ ರ್ುಪ್ಾರ್ರ ಜಾಲವನುು 

ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡಿಸಿದ್ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರಯವರು ವಿವರಿಸಿದರು. 

ಈ ಆವಿಷ್ಾೂರರ್ಳು ಕೆ್ನಯ ಮೆೈಲಿ ತನಕ್ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲಿಲ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲಿಲ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತುಾ 

ಪ್ರಬಲವಾದ ಲಸಿಕೆರ್ಳ ಲಭ್ಾತೆಯನುು ಖಾತ್ರರಪ್ಡಿಸುತ್ರಾವ ಎಂದು ಅವರು ಹೆೋಳಿದರು 

 

ಭಾರತವು ಲಸಿಕೆರ್ಳನುು ಉತ್ಾಪದಿಸುವ ವಿಶವದ ಅರ್ರರ್ಣಾ ರಾಷರವಾಗಿದ್ ಮತುಾ ವಿಶವದ ಸುಮಾರು 60 

ಪ್ರತ್ರಶತದಷುಿ ಮಕ್ೂಳ ರೆ್ೋರ್ನ್ಸರೆ್ೋಧಕ್ ಶಕ್ರಾಗ ಕೆ್ಡುಗ ನ್ಸೋಡುವುದು ಅದೃಷಿ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರಯವರು 

ಹೆೋಳಿದರು. 

 

ಗೋವಿ ಕಾಯುವನುು ಭಾರತವು ರ್ುರುತ್ರಸುತಾದ್ ಮತುಾ ಗ್ೌರವಿಸುತಾದ್ ಎಂದು ಶಿರೋ ಮೋದಿಯವರು ಹೆೋಳಿದರು, 

ಅದಕಾೂಗಿಯೆೋ ಇದು ರ್ವಿ ಬಂಬಲಕೊ ಅಹುರಾಗಿರುವಾರ್ಲ್ ರ್ವಿಗ ದಾನ್ಸರ್ಳಾಗಿ ಮಾಪ್ುಟ್ಟಿದ್. 

 

ರ್ವಿಗ ಭಾರತದ ಬಂಬಲವು ಹಣಕಾಸಿನಷ್ಿೋ ಅಲಲ, ಭಾರತದ ಭಾರಿ ಬೋಡಿಕೆಯು ಎಲಲರಿರ್್ ಲಸಿಕೆರ್ಳ ಜಾರ್ತ್ರಕ್ 

ಬಲ್ಯನುು ತಗಿಗಸುತಾದ್ ಮತುಾ ಕ್ಳದ ಐದು ವಷುರ್ಳಲಿಲ ರ್ವಿಗ್ಾಗಿ ಸುಮಾರು 400 ದಶಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ರ್ಳನುು 

ಉಳಿಸುತಾದ್ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರಯವರು ಹೆೋಳಿದರು. 

ಕ್ಡಿಮೆ ವರ್ುದಲಿಲ ರ್ುಣಮಟಿದ ಔಷಧಿರ್ಳನುು ಮತುಾ ಲಸಿಕೆರ್ಳನುು ಉತ್ಾಪದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಾು, ವೋರ್ವಾಗಿ 

ವಿಸಾರಿಸುತ್ರಾರುವ ರೆ್ೋರ್ನ್ಸರೆ್ೋಧಕ್ವನುು ತನುದ್ೋ ಆದ ದ್ೋಶಿೋಯ ಅನುಭ್ವ ಮತುಾ ಅದರ ರ್ಣನ್ಸೋಯ ವೈಜ್ಞಾನ್ಸಕ್ 

ಸಂಶ್ೋಧನಾ ಪ್ರತ್ರಭೆಯಂದಿಗ ಭಾರತವು ವಿಶವದ್್ಂದಿಗ ಐಕ್ಮತಾದಲಿಲ ನ್ಸಂತ್ರದ್ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರಯವರು 

ಪ್ುನರುರ್ುರಿಸಿದರು. 

 

ಜಾರ್ತ್ರಕ್ ಆರೆ್ೋರ್ಾ ಪ್ರಯತುರ್ಳಿಗ ಕೆ್ಡುಗ ನ್ಸೋಡುವ ಸಾಮರ್ಾು ಭಾರತಕೊ ಮಾತರವಲಲ, ಹಂಚಿಕೆ ಮತುಾ 

ಕಾಳಜಿಯ ಮನ್ೋಭಾವದಿಂದ ಹಾಗ ಮಾಡುವ ಇಚಾಾಶಕ್ರಾಯ್ ಇದ್ ಎಂದು ಅವರು ಹೆೋಳಿದರು 

ನವ ದ್ಹಲಿ 

ಜ್ನ್ 04, 2020 
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