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ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਟੀਕਾ ਗੱਠਜੋੜ GAVI ਨ ੰ 1. 5 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਦੱਤੀ ਹ।ੈ 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਦਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਬਰਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਦਰਸ ਜਾਨਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਏ ਗਏ ਵਰਚੁਅਲ ਗਲੋਬਲ ਟੀਕਾ 

ਸੰਮੇਲਨ ਨ ੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਦਜਸ ਦਵਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ - ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼੍ਟਰ ਦੀਆਾਂ ਏਜੰਸੀਆਾਂ, 

ਨਾਗਦਰਕ ਸਮਾਜ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤੰਰੀਆਾਂ, ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਨੇ ਦਹੱਸਾ ਦਲਆ। 

ਆਪ੍ਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਵਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਕਹਾ ਦਕ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦਵਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜਹਾ ਹੈ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਕਹਾ ਦਕ ਭਾਰਤੀ ਸਦਭਅਤਾ ਦੁਨੀਆਾਂ ਨ ੰ ਇੱਕ ਪ੍ਦਰਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਦਸਖਾਉਂਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 

ਦੇਸ਼੍ ਨੇ ਇਸ ਦਸੱਦਖਆ 'ਤੇ ਪ੍ ਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਦਸ਼੍ਸ਼੍ ਕੀਤੀ। ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਦਕਹਾ ਦਕ ਅਦਜਹਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ 

ਰੱਦਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੇ ਦਵਾਈਆਾਂ ਦੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਸਟਾਕ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਕੇ, ਆਪ੍ਣੇ ਨੇੜਲੇ 

ਗੁਆਾਂਢੀਆਾਂ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਦਵਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਕਹਾ ਦਕ COVID 19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀਆਾਂ ਸਰਹੱਦਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਾਫਾਸ਼੍ 

ਕੀਤਾ ਹ ੈਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਇਦਤਹਾਸ ਦਵਚ ਪ੍ਦਹਲੀ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਾਾਂਝ ੇਦੁਸ਼੍ਮਣ ਦਾ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

GAVI ਦਾ ਦ਼ਿਕਰ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਦਕਹਾ ਦਕ ਇਹ ਦਸਰਫ ਇੱਕ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਗਠਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਬਲਦਕ ਇਹ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਏਕਤਾ 

ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੰ ਯਾਦ ਦਦਵਾਉਂਦਾ ਹ ੈਕੀ ਦ ਦਜਆਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਾਂ। 

ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਦਕਹਾ ਦਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹ ੈਅਤੇ ਦਸਹਤ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨ  ੰ

ਸਮਝਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਕਹਾ ਦਕ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ੁਰ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਦਹਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਦਵਚੋਂ ਇੱਕ ਦਮਸ਼੍ਨ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼੍ ਸੀ, ਦਜਸ 

ਦਾ ਉਦੇਸ਼੍ ਇਸ ਦਵਸ਼੍ਾਲ ਦੇਸ਼੍ ਦੇ ਦ ਰ ਦੁਰਾਡ ੇਦੇ ਇਲਾਦਕਆਾਂ 'ਚ ਰਦਹ ਰਹੇ ਬੱਦਚਆਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼੍ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਦਚਆਾਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ 

ਔਰਤਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ ਰਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।  



ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਦਕਹਾ ਦਕ ਸੁਰੱਦਖਆ ਨ ੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਕੌਮੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਵਚ ਛੇ ਨਵੇਂ ਟੀਕ ੇਸ਼੍ਾਮਲ ਕੀਤ ੇ

ਹਨ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪ੍ਾਇਆ ਦਕ ਦਕੰਜ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ ਰੀ ਟੀਕਾ ਸਪ੍ਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨ ੰ ਦਡਜੀਟਾਈ਼ਿ ਕੀਤਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ 'ਤੇ ਨ਼ਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟਰਾਦਨਕ ਟੀਕਾ ਇੰਟੈਦਲਜੇੰਸ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 

ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਦਕਹਾ ਦਕ ਇਨਹਾਾਂ ਸਦਕਾ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਥਾਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਦਮਕਦਾਰ ਦਵਚ ਸੁਰੱਦਖਅਤ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਟੀਦਕਆਾਂ ਦੀ 

ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੀ ਹ।ੈ 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਕਹਾ ਦਕ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਕਾ ਦਨਰਮਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼੍ਦਕਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹ ੈ ਦਕ ਇਹ 

ਦੁਨੀਆਾਂ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼੍ਤ ਬੱਦਚਆਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਵਚ ਆਪ੍ਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾ ਸਦਕਆ ਹੈ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਕਹਾ ਦਕ ਭਾਰਤ GAVI ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ੇਲਈ ਇਸਨੇ GAVI 

ਵੱਲੋਂ  ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੇ ਪ੍ਾਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ GAVI ਦਵਚ ਦਾਨ ਦਦੱਤਾ ਹ।ੈ 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਕਹਾ ਦਕ GAVI ਨ ੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ  ਦਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਦਦ ਦਸਰਫ ਮਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਬਲਦਕ ਭਾਰਤ ਦਵਚ ਟੀਦਕਆਾਂ 

ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਵੀ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਪੱ੍ਧਰ 'ਤੇ ਟੀਦਕਆਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘਟ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ, ਦਜਸ ਨਾਲ ਦਪੱ੍ਛਲੇ ਪੰ੍ਜ ਸਾਲਾਾਂ 

ਦੌਰਾਨ GAVI ਨ ੰ ਲਗਭਗ 40 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹ।ੈ 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਦਕ ਸਸਤੀਆਾਂ ਕੀਮਤਾਾਂ ਵਾਲੀਆਾਂ ਦਮਆਰੀ ਦਵਾਈਆਾਂ ਅਤੇ ਟੀਕ ੇਦਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ 

ਪ੍ਰਖੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਨ ੰ  ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਦਵਸਥਾਰਤ ਕਰਨ ਦਵਚ ਇਸਦਾ ਆਪ੍ਣਾ ਘਰੇਲ  ਤ਼ਿਰਬਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦਨੱਗਰ 

ਦਵਦਗਆਨਕ ਸੋਧ ਪ੍ਰਦਤਭਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਭਾਰਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਹ।ੈ  

ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਦਕਹਾ ਦਕ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦਸਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਯਤਨਾਾਂ ਦਵਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰਥੱਾ ਹੈ, ਬਲਦਕ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਅਤੇ 

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਵਚ ਅਦਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਾਂਘ ਵੀ ਹੈ। 

ਨਵੀਂ ਦਦੱਲੀ 
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