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વડાપ્રધાન કોવવન (CoWIN) ગ્લોબલ કોન્કલેવ 2021ને સંબોધે છે 
જુલાઈ 05, 2021 

વિશ્વ કોવિડ 19નો મુકાબલો કર ેએ માટે ભારતે કોવિન પ્લટેફોમમન ેવડવિટલ જાહેર િસ્ત ુ

તરીકે આગળ ધરતા પ્રધાનમંત્રીએ કોવિન િૈવશ્વક સંમેલનન ેસંબોધન કર્ુું 

 

કોવિન પ્લટેફોમમન ેમુક્ત સ્ત્રોત (ઓપન સોસમ) બનાિાઇ રહ્ું છે, કોઇન ેપણ અને તમામ 

દેશોન ેઉપલબ્ધ રહેશ:ે પ્રધાનમતં્રી 

 

20 કરોડ િપરાશકારો સાથ,ે ‘આરોગ્ર્ સેત’ુ એપ ડેિલપસમ માટે તૈર્ાર ઉપલબ્ધ પૅકેિ છે: 

પ્રધાનમતં્રી 

 

સો િર્ષોમા ંઆિી મહામારી આિી નથી અન ેકોઇ પણ દેશ, ગમે એટલો શવક્તશાળી કેમ 

ન હોર્, આના િિેા પડકારને એકલો ઉકેલી ન શકે: પ્રધાનમતં્રી 

 

આપણે સાથ ેમળી કામ કરિંુ િ રહ્ુ ંઅને સાથે મળી આગળ િધિુ ંિ રહ્ુ:ં પ્રધાનમતં્રી 

 

ભારત ેતેની રસીકરણની વ્ર્ૂહરચના ઘડતી િખત ેસંપૂણમ વડવિટલ અવભગમ અપનાવ્ર્ો 

છે: પ્રધાનમંત્રી 

 
 

સલામત અને વિશ્વાસપાત્ર પુરાિો લોકોન ેએ સ્થાવપત કરિામાં મદદ કર ેછે કે એમન ે

ક્યાર,ે ક્યા ંઅને કોના દ્વારા રસી અપાઈ છે: પ્રધાનમતં્રી 

વડવિટલ અવભગમ રસીકરણના િપરાશન ેશોધિામા ંઅને બગાડ ઓછામા ંઓછો થાર્ 

એમા ંપણ મદદ કર ેછે: પ્રધાનમંત્રી 

 

‘એક વિશ્વ, એક આરોગ્ર્’ના અવભગમ દ્વારા માગમદવશમત માનિજાત ચોક્કસપણ ેઆ 

મહામારીન ેહરાિશે: પ્રધાનમંત્રી 

વિશ્વન ેકોવિડ 19નો મુકાબલો કરિા માટે ભારત ેએનુ ંકોવિન પ્લેટફોમમ વડવિટલ જાહેર િસ્તુ તરીકે 
આગળ ધર્ુું છે ત્ર્ાર ેપ્રધાનમંત્રી શ્રી નરને્દ્ર મોદીએ આિ ેકોવિન િૈવશ્વક સંમેલનન ેસંબોધન કર્ુું હતંુ. 
 

તમામ દેશોમા ંમહામારીન ેકારણ ેજીિ ગુમાિનારા લોકોન ેશ્રદ્ાિંવલ પાઠિીન ેપ્રધાનમંત્રીએ શરૂઆત કરી 
હતી. પ્રધાનમંત્રીએ ધ્ર્ાનપિૂમક અિલોકન કરતા કહ્ુ ંકે સો િર્ષોમા ંઆિી કોઇ મહામારી આિી નથી 



અન ેકોઇ પણ દેશ, પછી ગમ ેએટલો શવક્તશાળી કેમ ન હોર્, આ પ્રકારના પડકારન ેએકલો- 
આઇસોલશેનમા ંરહીન ેઉકેલી શકે નહી.ં ‘કોવિડ-19 મહામારીમાથંી સૌથી મોટો પાઠ િ એ છે કે 
માનિજાત માટે અન ેમાનિજાતના કાિ,ે આપણ ેભેગા મળીન ેકામ કરિુ ંિ રહ્ુ ંઅન ેભેગા મળીન ે
આગળ િધિુ ંિ રહ્ું. આપણ ેએકમેકમાથંી શીખિુ ંિ પડશ ેઅન ેઆપણી શે્રષ્ઠ પદ્વતઓ વિશ ે
એકમકેન ેમાગમદશમન આપિુ ંપડશ’ે એમ પ્રધાનમંત્રીએ િણાવ્ર્ુ ંહતંુ. 

અનુભિો, વનપુણતા અન ેસંસાધનો િૈવશ્વક સમુદાર્ન ેિહેંચિા માટે ભારતની પ્રવતબદ્તા પર ભાર મૂકતા, 
પ્રધાનમંત્રીએ િૈવશ્વક પદ્વતઓમાથંી શીખિા માટે ભારતની આતુરતા પણ વ્ર્ક્ત કરી હતી. મહામારી 
સામનેી લડાઈમા ંટેકનોલોજીના મહત્ત્િ પર ભાર મૂકતા, શ્રી મોદીએ કહ્ું હતંુ કે સોફ્ટિેર એક એિુ ંકે્ષત્ર 
છે જ્ા ંસંસાધનોની કોઇ મર્ામદા નથી. અન ેએટલ ેિ ભારત ેએની કોવિડ ટરે વકંગ અન ેટરે વસંગ એપન ે
ટેકવનકલી વ્ર્િહારૂ બન્દ્ર્ું કે તરત િ ઓપન સોસમ- ખુલ્લા સ્ત્રોતની બનાિી હતી. તેમણ ેધ્ર્ાન દોર્ુું હતંુ 
કે આશર ે20 કરોડ (200 વમવલર્ન) િપરાશકારો સાથ,ે ‘આરોગ્ર્ સેતુ’એપ ડેિલપસમ માટે તૈર્ાર રીતે 
ઉપલબ્ધ સંસાધન છે. ભારતમા ંએનો િપરાશ થઈ રહ્ો છે એટલ,ે પ્રધાનમંત્રીએ િૈવશ્વક શ્રોતાઓન ેકહ્ુ ંકે 
તમે આશ્વસ્ત રહી શકો કે ઝડપ અન ેવ્ર્ાપ માટે તે ખરા વિશ્વમા ંકસોટી પર પાર ઉતરલેી છે. 

 

પ્રધાનમંત્રીએ કહ્ુ ંકે રસીકરણના મહત્ત્િન ેિોતા, ભારતે એની રસીકરણની વ્ર્ૂહરચના ઘડતી િખતે સંપૂણમ 
વડવિટલ અવભગમ અપનાિિાનુ ંનક્કી કર્ુું હતંુ. આનાથી લોકોન ેએ સાવબત કરિામા ંમદદ મળે છેકે 
તેમનુ ંરસીકરણ થઈ ગર્ુ ંછે, મહામારી પશ્ચાતના િૈવશ્વકૃત વિશ્વમા ંરાબેતાની વસ્થવત ઝડપથી આિ ેછે. 
એક સલામત, સુરવક્ષત અન ેવિશ્વાસપાત્ર પુરાિો લોકોન ેએ સ્થાવપત કરિામા ંમદદરૂપ થાર્ છે કે તેમન ે
ક્યાર,ે ક્યા ંઅન ેકોના દ્વારા રસી અપાઇ હતી. વડવિટલ અવભગમ રસીકરણના િપરાશન ેશોધિામા ંઅન ે
એના બગાડન ેબન ેએટલો ઓછો કરિામા ંપણ મદદરૂપ થાર્ છે. 

સમગ્ર વિશ્વન ેએક પવરિાર ગણિાની ભારતની જીિનરવિન ેસુસંગત, પ્રધાનમંત્રીએ કહ્ું હતંુ કે કોવિડ 
રસીકરણ પ્લેટફોમમ કોવિનન ેઓપન સોસમ બનાિિા તૈર્ાર કરાઇ રહ્ું છે. િલદી તે કોઇન ેપણ અન ે
તમામ દેશોન ેઉપલબ્ધ બનશ.ે 

શ્રી મોદીએ ભાર મૂક્યો હતો કે આિનુ ંઆ સંમેલન, આ પ્લેટફોમમન ેિૈવશ્વક શ્રોતાિનો સમક્ષ રિૂ કરિાનુ ં
પહેલુ ંસોપાન છે. પ્રધાનમંત્રીએ માવહતી આપી હતી કે કોવિન મારફત, ભારત ેકોવિડ રસીઓના 35 
કરોડ (350 વમવલર્ન) ડૉઝીસ આપ્ર્ા છે િમેા ંથોડા વદિસો અગાઉ, એક િ વદિસમા,ં 90 લાખ (9 
વમવલર્ન) ડૉઝીસ અપાર્ા એનો સમાિશે થાર્ છે. િધુમા,ં રસીકરણ મેળિી ચૂકેલા લોકોએ કઈ પણ 
સાવબત કરિા માટે, ફાટી જાર્ એિા નાિુક કાગવળર્ા ંલઈને ફરિાની િરૂર નથી. એ બધંુ િ વડવિટલ 
સ્િરૂપમા ંપ્રાપ્ર્ છે. પ્રધાનમંત્રીએ રસ ધરાિતા દેશોની સ્થાવનક િરૂવરર્ાતો મિુબ આ સોફ્ટિેરની 
કસ્ટમાઈઝ થઈ શક્વાની ક્ષમતા પણ ઉજાગર કરી હતી. પ્રધાનમંત્રીએ એિી આશા સાથ ેસમાપન કર્ુું 
હતંુ કે ‘એક વિશ્વ, એક આરોગ્ર્’ના અવભગમ દ્વારા માગમદવશમત માનિજાત ચોક્કસપણ ેઆ મહામારીન ે
હરાિશ.ે 



 

 

 

નવી દિલ્હી 

જુલાઈ 05, 2021 

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. 
 


