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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭର୍ଚୁ ଆଲ୍ ବଶି୍ୱ ଟକିା ସମି୍ମଳନୀ 2020 କୁ ସମମବାଧିତ କରଛିନ୍ତ ି

ଜୁନ 04, 2020 

 

ଭାରତ ଆଜ ିଆନ୍ତଜଚାତୀୟ ଟକିା ସଂଗଠନ ଗାଭିକୁ 15 ମିଲିଅନ ଆମମରକିୀୟ ଡଲାର ପ୍ରତଶିତୃ ିମେଇଛ।ି 

ବ୍ରମିଟନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମବାରସି୍ ଜନସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମୟାଜତି ମ ାଇଥିବା ଭର୍ଚୁ ଆଲ୍ ମଗଲାବାଲ୍ ଭୟାକ୍ସନି୍ ସମି୍ମଳନୀକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ 
ନମରନ୍ଦ୍ର ମମାେୀ ସମମବାଧିତ କରଥିିମଲ ମେଉଥଁିମର 50 ରୁ ଅଧିକ ମେଶ – ଅଗ୍ରଣୀ ଉମେୟାଗପତ,ି ଜାତସିଂଘ ସଂସ୍ଥା, ନାଗରକି ସମାଜ, 
ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓ ମେଶ ତଥା ରାଜୟ ମଖୁ୍ୟମାମନ ଅଂଶଗ୍ର ଣ କରଥିିମଲ। 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସମମବାଧନମର କ ଛିନ୍ତ ିମେ ଏ  ିସଙ୍କଟ ସମୟମର ଭାରତ ବଶି୍ୱ ସ  ଏକଜୁଟ ମ ାଇ ଛଡିା ମ ାଇଛ।ି 

ଶ୍ରୀ ମମାେୀ କ ଛିନ୍ତ ିଭାରତୀେ଼ ସଭୟତା ବଶି୍ୱକୁ ଏକ ପରବିାର ଭାବମର ମେଖିବା ପାଇଁ ଶକି୍ଷା ମେଇଥାଏ ଏବଂ ଏ  ିମ ାମାରୀ ସମୟମର 

ଭାରତ ଏ  ିଶକି୍ଷାକୁ ସାକାର କରୁଛ।ି ମସ କ ମିଲ ଭାରତ ଏ ାର ଉପଲବ୍ଧ ଔଷଧକୁ 120ଟ ିମେଶକୁ ପ୍ରୋନ କରଛି।ି ନଜିର ବଶିାଳ 
ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ସରୁକ୍ଷା ମେବା ସ ତି, ଭାରତ ଏ ାର ପମଡାଶୀ ମେଶମାନଙ୍କମର ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରତକି୍ରିୟା ବୟବସ୍ଥା ବକିାଶ କରଛି ିତଥା 

ବଭିିନ୍ନ ମେଶକୁ ବମିଶଷ ସ ାୟତା ପ୍ରୋନ କରଛି।ି 

 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ ଛିନ୍ତ ିମକାଭିଡ-19 ମ ାମାରୀ ପ୍ରମାଣ କରମିେଇଛମିେ ବଶି୍ୱ ସ ମୋଗ ସୀମିତ ଅମଟ ଏବଂ ନକିଟ ଇତ ିାସମର ପ୍ରଥମ 

ଥର ପାଇଁ ମାନବ ଜାତ ିଏକ ସବଚସାଧାରଣ ଶତୁର ସାମନା କରୁଛ।ି 

ଗାଭି ବଷିୟମର ମସ କ ଛିନ୍ତ ିମେ ଏ ା ମକବଳ ଏକ ବଶି୍ୱସ୍ତରୀୟ ମଳିତି ସଂଗଠନ ନୁମ ଁ ବରଂ ବଶି୍ୱ ଏକତାର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଏ ା ଆମକୁ 
ସମର୍ତନ କରାଏମେ ଅନୟମାନଙୁ୍କ ସା ାେୟ କର ିଆମମ ମଧ୍ୟ ନଜିକୁ ସା ାେୟ କରପିାରବିା। 

ମସ କ ଛିନ୍ତ ିଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ବଶିାଳ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ବୟବସ୍ଥା ସୀମିତ, ମତଣୁ ଏ ା ଟକିାକରଣର ମ ତ୍ତ୍ୱ ବୁମେ। 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ ଛିନ୍ତ ିଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରାୋଇଥିବା ମିସନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଷ କାେଚୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ ମ ଉଛ ିମେଶର ଶଶୁି ଓ 

ଗଭଚବତୀ ମ ଳିାଙ୍କର ସମୂ୍ପଣଚ ଟକିାକରଣ। ଏ  ିବଶିାଳ ମେଶର େୂର େୁରାନ୍ତମର ବାସ କରୁଥିବା ମଲାକଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଏ ାର ଅନ୍ତଭଚୁ କ୍ତ 
କରାୋଇଛ।ି 

ମସ କ ଛିନ୍ତ ିସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବୟାପକ କରବିା ପାଇଁ ଭାରତ ଛଅଟ ିନୂତନ ଟକିା ଜାତୀୟ ଟକିାକରଣ କାେଚୟକ୍ରମ ଅନ୍ତଭଚୁ କ୍ତ କରଛି।ି 

 



ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ ଛିନ୍ତ ିଭାରତ ଏ ାର ଟକିା ମୋଗାଣ ବୟବସ୍ଥାକୁ ସମୂ୍ପଣଚ ଭାମବ ଡଜିଟିାଲ କରବିା ସ ତି ଶୀତଳ ଶଙୃ୍ଖଳାର ଅଖ୍ଣ୍ଡତା 

ନରିୀକ୍ଷଣ କରବିା ପାଇଁ ଏକ ଇମଲମକ୍ରାନକି ଟକିା ବୁଦ୍ଧମିତ୍ତା ମନଟୱାକଚ ବକିାଶ କରଛି।ି 

ମସ କ ଛିନ୍ତ ିଏ  ିଉଦ୍ଭାବନଗୁଡକି ମଶଷ ମାଇଲ୍ ପେଚୟନ୍ତ ସଠକି୍ ସମୟମର ସଠକି୍ ପରମିାଣମର ନରିାପେ ଏବଂ ଶକି୍ତଶାଳୀ ଟକିା 

ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ସନୁଶିି୍ଚତ କରୁଛ।ି 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ ଛିନ୍ତ ିଭାରତ ବଶି୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ ଟକିା ନମିଚାଣକତ୍ତଚା ଏବଂ ଏ ା ଭାଗୟବାନ ଅମଟ ମେ ବଶି୍ୱର 60 ପ୍ରତଶିତ ଶଶୁିଙ୍କର ଟକିାକରଣ 

ପାଇଁ ଏ ାର ଅବୋନ ଅଛ।ି 

ଶ୍ରୀ ମମାେୀ କ ଛିନ୍ତ ିଭାରତ ଗାଭିର କାେଚୟକୁ ସମ୍ମାନ ଓ ଗରୁୁତ୍ୱ େଏି, ମସଥିପାଇଁ ଏ ା ଗାଭିର ଆଥକି ସ ମୋଗ କରଛି ିେେଓି ଭାରତ 

ଗାଭିର ସା ାେୟ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋଗୟ। 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ ଛିନ୍ତ ିଭାରତ ଗାଭିକୁ ମକବଳ ଆଥକି ସା ାେୟ କରୁନ,ି ଏ ାଛଡା ଭାରତର ବଶିାଳ ର୍ା େିା ଟକିାର ମଲୂୟ ହ୍ରାସ କରବିାମର 

ସା ାେୟ ମ ାଇଛ।ି ଏତଦ୍ୱାରା ଗତ ପାଞ୍ଚ ବଷଚମର ଗାଭିର ପ୍ରାୟ 400 ମିଲିଅନ ଆମମରକିୀୟ ଡଲାର ବଞ୍ଚେିାଇଛ।ି 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ରାଇଛନ୍ତ ିମେ ଭାରତର ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲୟମର ଗଣୁାତ୍ମକ ଔଷଧ ଓ ଟକିା ଉତ୍ପାେନ କରବିାର ପ୍ରମାଣିତ କ୍ଷମତା, େୁତ ଗତମିର 

ଟକିାକରଣରମର ନଜିର ଘମରାଇ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ବ ୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରତଭିା ଥିବା ସ ତି ଏ ା ବଶି୍ୱ ସ  ଏକଜୁଟ ମ ାଇ ଛଡିା ମ ାଇଛ।ି 

ଭାରତର କ୍ଷମତା ମକବଳ ବଶି୍ୱର ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ପ୍ରୟାସମର ମୋଗୋନ କରବିା ପେଚୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁମ ,ଁ ବରଂ ଏ ାକୁ େତ୍ନର ସ ତି ଓ 
ଭାଗିୋରୀମର କରବିାର ମମନାଭାବ ମଧ୍ୟ ର ଛି ିମବାଲି ମସ କ ଛିନ୍ତ।ି 

 

ନୂଆେଲି୍ଲୀ 
ଜୁନ 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. 


