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ഗ്ലോബൽ വോക്സിൻ ഉച്ചഗ് ോടി 2020 പ്രധോനമപ്രി 
അഭിസംഗ്ബോധന ചെയ്തു  
ജൂൺ 04, 2020 

 
അരോരോപ്ര വോക്സിൻ അലയൻസ് ആയ GAVIയ്കു ഗ്വണ്ടി ഇരയ എന്ന് 15 മിലയൺ യു 
എസ് ഗ് ോളർ വോഗ്ദോനം ചെയ്തു. 
 

യു ച  പ്രധോനമപ്രിയോയ ഗ്ബോറിസ് ഗ്ജോൺസൻ ആതിഗ്േയതവം വഹിച്ച വിർെവൽ 

ഗ്ലോബൽ വോക്സിൻ ഉച്ചഗ് ോടി പ്രധോനമപ്രി പ്രീ നഗ്രപ്ര ഗ്മോ ി അഭിസംഗ്ബോധന 

ചെയ്തു,ഇതിൽ ഏ ഗ്ദരം 50 രോജയങ്ങളിൽ നിന്നോയി ബിസിനസ് ഗ്നതോകൾ, ഐ യരോപ്ര 

സഭ ഏജൻസി ൾ, സിവിൽ ചസോസസറ്റി, ഗവചെന്റ്റ്റ് മപ്രിമോർ,സംസ്ഥോന രോപ്ര 

ഗ്നതൃതവങ്ങൾ എന്നിവർ രചെടുത്തു.  
തന്റ്ചറ സംഭോഷണത്തിൽ, ഇത്തരം ചവലലുവിളിയുചട സോഹെരയങ്ങളിൽ ഇരയ ആഗ്ഗോള 

ഐ യദോർഢ്യം പ്രഖ്യോരികുന്നുചവന്നു പ്രധോനമപ്രി രറഞ്ഞു. 
 

ഇരയൻ സംസ് ോരം ഗ്ലോ ചത്ത തചന്ന ഒരു  ുടുംബമോയി  ോണോനോണ് രഠിപ്പികുന്നത്, 

ഈ ര ർച്ചവയോധിയുചട സമയത്തു ഈ മൂലയത്തിചനോത്തുയരോൻ ഇരയ പ്രമിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. 
ഇരയയുചട സവരം ജനങ്ങചള സംരക്ഷികുഗ്പോൾ തചന്ന മരുന്നു ളുചട ലഭയമോയ ഗ്റോക് 
120 രോജയങ്ങളിലോയി വിതരണം ചെയ്തു ച ോണ്ട്  ,അയൽ രോജയങ്ങളിലും ചരോതുവോയ 

ഒരു പ്രതിഗ്രോധ സമീരനം രൂരചപ്പടുത്തോൻ  ഴിഞ്ഞു,  ൂടോചത ആവരയചപ്പട്ട 
രോജയങ്ങൾചകലലോം  പ്രഗ്തയ മോയ രിരുണയും നൽ ോനോയി എന്നും പ്രധോനമപ്രി  
രറഞ്ഞു. 
 

ഗ് ോവിഡ് 19 ര ർച്ചവയോധി , രല രീതിയിലും ആഗ്ഗോള സഹ രണത്തിന്റ്ചറ രരിധി ൾ 

ചവളിചപ്പടുത്തു യുണ്ടോയി, അടുത്തിചടയുള്ള െരിപ്തത്തിൽ മോനവ രോരി ചരോതുവോയ 

ഒരു രപ്തുവിചന വയക്തമോയി  ോണു യോയിരുന്നു.പ്രധോനമപ്രി അഭിപ്രോയചപ്പട്ടു. 
 

GAVI എന്നത് ഒരു ആഗ്ഗോള പ്രവർത്തനം മോപ്തമലല മറിച്ച്, ഗ്ലോഗ് ോത്തരമോയ 

ഐ യത്തിന്റ്ചറ അടയോളവും മറ്റുള്ളവചര സഹോയിച്ചു ച ോണ്ട് നമുക് സവയം 
സഹോയികോനോ ും എന്ന ഓർമചപ്പടുത്തോലും  ൂടിയോചണന്നും അഗ്േഹം രറഞ്ഞു. 
 

ഇരയയുചട വലിയ ജനസംഖ്യയും രരിമിതമോയ ആഗ്രോഗയ സൗ രയങ്ങളും 
ഗ്രോഗപ്രതിഗ്രോധ സംവിധോനങ്ങളുചട പ്രോധോനയചത്ത സൂെിപ്പികുന്നവയോണ്. 

 

വിസ്തൃതമോയ രോജയചത്ത, ഏറ്റവും പ്ഗോമയമോയ ഗ്മഖ്ല ളിൽ  ൂടി,  ുട്ടി ൾകും 
ഗര്ഭിണി ൾകുമുള്ള  വോക്സിൻ ഉറപ്പോകുന്നത് ലക്ഷയമിടുന്ന മിഷൻ ഇപ്രധനുഷ് തന്റ്ചറ 

സർകോരിന്റ്ചറ ആദയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്നോയിരുന്നുവന്നു പ്രധോനമപ്രി രറഞ്ഞു.  
 

സംരക്ഷണം ഉറപ്പോകുന്നതിന്റ്, ഗ്ദരീയ ഇമയൂസണഗ്സഷൻ രരിരോടിയിൽ ഇരയ 
രുതിയതോയി ആറ് വോക്സിനു ൾ  ൂടി ഉൾചപ്പടുത്തിയിരികുന്നുചവന്നു അഗ്േഹം 
രറഞ്ഞു.  
 

ഇരയ വോക്സിൻ സസൈ സോഗ്െതി വൽകരിച്ചിരികുന്നുചവന്നും ഈ രൃഖ്ലയുചട 
ഏഗ് ോരനം നിരീക്ഷികുന്നതിനും ഇലക്ഗ്പ്ടോണിക് വോക്സിൻ ഇന്റ്റലിജൻസ് ചനറ്റ് വർക് 
രൂരചപ്പടുത്തിയിരികുന്നുചവന്നും അഗ്േഹം വിരദീ രിച്ചു. 



 

ഇത്തരം രരിഷ് രണങ്ങൾ സുരക്ഷിതവും  ോരയക്ഷമവുമോയ വോക്സിനു ൾ രരിയോയ 

അളവിൽ രരിയോയ സമയത്ത്, അവസോന  ണ്ണിയിൽ വചര എത്തുന്നുചവന്ന് ഉറപ്പു 
വരുത്തുന്നുചവന്നും അഗ്േഹം രറഞ്ഞു. 
 

ഇരയ, ആഗ്ഗോളതലത്തിൽ തചന്ന വോക്സിനു ളുചട മുൻനിര ഉത്രോദ രോണ്  ൂടോചത 

ഗ്ലോ ത്തിചല 60 രതമോനഗ്ത്തോളം  ുട്ടി ളുചട പ്രതിഗ്രോധ ുത്തിവയ്രിനോയി സംഭോവന 

ചെയ്യുന്നത് ഭോഗയമോയും  ണകോകുന്നു. 
 

GAVI യുചട പ്രവർത്തനത്തിന്റ്ചറ മൂലയം ഇരയ തിരിച്ചറിയു യും വിലമതികു യും 
ചെയ്യുന്നുചവന്ന് പ്രീ.ഗ്മോ ി രറഞ്ഞു, അതിനോൽ തചന്ന GAVI യിഗ്ലകുള്ള ദോതോകളിൽ 

ഒരോളോ ുഗ്പോൾ തചന്ന GAVI ചയ രിരുണയ്കു യും ചെയ്യുന്നു. 
 

GAVI യിഗ്ലക് ഇരയ നൽ ുന്ന സംഭോവന ധനരരമോയി മോപ്തമുള്ളതലല, ഇതിനു രുറചമ 

ഇരയയുചട ആവരയ ത മോനിച്ച് ആഗ്ഗോളതലത്തിൽ വോക്സിനു ളുചട വില ഗണയമോയി 
 ുറയു യും  ഴിഞ്ഞ 5 വർഷങ്ങളിലോയി  ഏ ഗ്ദരം 400 മിലയൺ ഗ് ോളറു ൾ 

ലോഭികോനോ ു യും ചെയ്തു.പ്രധോനമപ്രി  ൂട്ടിഗ്ച്ചർത്തു  
 

ഗുണഗ്മന്മയുള്ള മരുന്നു ളും വോക്സിനു ളും  ുറഞ്ഞ വിലയിൽ 

ഉല്രോദിപ്പികുന്നതിനുള്ള ചതളിയികചപ്പട്ട ഗ്രഷിയും രോജയത്തിന ത്ത്  
ഇമയൂസണഗ്സഷൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചതിന്റ്ചറ ആഭയരര പ്രവർത്തന രരിെയവും  അത് 

വഴിയുള്ള രോസ്പ്തീയ ഗഗ്വഷണ അറിവു ളുചടയും അടിസ്ഥോനത്തിൽ ഇരയ 
ആഗ്ഗോളതലത്തിൽ ഐ യദോർഢ്യം പ്രഖ്യോരികുന്നുചവന്നും അഗ്േഹം ആവർത്തിച്ചു.   
 

ഇരയക് ആഗ്ഗോള ആഗ്രോഗയഗ്മഖ്ലയിഗ്ലക് സംഭോവന ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഗ്രഷി മോപ്തമലല, 
ഇത്തരം പ്രവർത്തന ഗ്മഖ്ല ളിചല രെുവയ്കലു ൾകും  രുതലിനുമുള്ള ആഗ്വരം 
 ൂടിയുണ്ട് എന്ന് അഗ്േഹം രറഞ്ഞു. 
 
നയൂ  ൽഹി  
04 ജൂൺ, 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. 


