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

વિશ્વ કોવિડ 19નો મુકાબલો કરે એ માટે ભારતે કોવિન પ્લેટફોમમને વડવિટલ જાહેર િસ્તુ
તરીકે આગળ ધરતા પ્રધાનમંત્રીએ કોવિન િૈવશ્વક સંમેલનને સંબોધન કર્ુું
કોવિન પ્લેટફોમમને મુક્ત સ્ત્રોત (ઓપન સોસમ) બનાિાઇ રહ્ું છે , કોઇને પણ અને તમામ
દે શોને ઉપલબ્ધ રહેશ:ે પ્રધાનમંત્રી
20 કરોડ િપરાશકારો સાથે, ‘આરોગ્ર્ સેત’ુ એપ ડેિલપસમ માટે તૈર્ાર ઉપલબ્ધ પૅકેિ છે :
પ્રધાનમંત્રી
સો િર્ષોમાં આિી મહામારી આિી નથી અને કોઇ પણ દે શ, ગમે એટલો શવક્તશાળી કે મ
ન હોર્, આના િેિા પડકારને એકલો ઉકે લી ન શકે : પ્રધાનમંત્રી
આપણે સાથે મળી કામ કરિું િ રહ્ું અને સાથે મળી આગળ િધિું િ રહ્ુ:ં પ્રધાનમંત્રી
ભારતે તેની રસીકરણની વ્ર્ૂહરચના ઘડતી િખતે સંપૂણમ વડવિટલ અવભગમ અપનાવ્ર્ો
છે : પ્રધાનમંત્રી
સલામત અને વિશ્વાસપાત્ર પુરાિો લોકોને એ સ્થાવપત કરિામાં મદદ કરે છે કે એમને
ક્યારે, ક્યાં અને કોના દ્વારા રસી અપાઈ છે: પ્રધાનમંત્રી
વડવિટલ અવભગમ રસીકરણના િપરાશને શોધિામાં અને બગાડ ઓછામાં ઓછો થાર્
એમાં પણ મદદ કરે છે: પ્રધાનમંત્રી
‘એક વિશ્વ, એક આરોગ્ર્’ના અવભગમ દ્વારા માગમદવશમત માનિજાત ચોક્કસપણે આ
મહામારીને હરાિશે: પ્રધાનમંત્રી
વિશ્વને કોવિડ 19નો મુકાબલો કરિા માટે ભારતે એનું કોવિન પ્લેટફોમમ વડવિટલ જાહેર િસ્તુ તરીકે

આગળ ધર્ુું છે ત્ર્ારે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આિે કોવિન િૈવશ્વક સંમેલનને સંબોધન કર્ુું હતું.

તમામ દે શોમાં મહામારીને કારણે જીિ ગુમાિનારા લોકોને શ્રદ્ાંિવલ પાઠિીને પ્રધાનમંત્રીએ શરૂઆત કરી
હતી. પ્રધાનમંત્રીએ ધ્ર્ાનપૂિમક અિલોકન કરતા કહ્ું કે સો િર્ષોમાં આિી કોઇ મહામારી આિી નથી

અને કોઇ પણ દે શ, પછી ગમે એટલો શવક્તશાળી કે મ ન હોર્, આ પ્રકારના પડકારને એકલોઆઇસોલેશનમાં રહીને ઉકે લી શકે નહીં. ‘કોવિડ-19 મહામારીમાંથી સૌથી મોટો પાઠ િ એ છે કે

માનિજાત માટે અને માનિજાતના કાિે, આપણે ભેગા મળીને કામ કરિું િ રહ્ું અને ભેગા મળીને
આગળ િધિું િ રહ્ું. આપણે એકમેકમાંથી શીખિું િ પડશે અને આપણી શ્રેષ્ઠ પદ્વતઓ વિશે
એકમેકને માગમદશમન આપિું પડશે’ એમ પ્રધાનમંત્રીએ િણાવ્ર્ું હતું.

અનુભિો, વનપુણતા અને સંસાધનો િૈવશ્વક સમુદાર્ને િહેંચિા માટે ભારતની પ્રવતબદ્તા પર ભાર મૂકતા,
પ્રધાનમંત્રીએ િૈવશ્વક પદ્વતઓમાંથી શીખિા માટે ભારતની આતુરતા પણ વ્ર્ક્ત કરી હતી. મહામારી
સામેની લડાઈમાં ટે કનોલોજીના મહત્ત્િ પર ભાર મૂકતા, શ્રી મોદીએ કહ્ું હતું કે સોફ્ટિેર એક એિું ક્ષેત્ર
છે જ્ાં સંસાધનોની કોઇ મર્ામદા નથી. અને એટલે િ ભારતે એની કોવિડ ટર ે વકં ગ અને ટર ે વસંગ એપને
ટે કવનકલી વ્ર્િહારૂ બન્દ્ર્ું કે તરત િ ઓપન સોસમ- ખુલ્ લા સ્ત્રોતની બનાિી હતી. તેમણે ધ્ર્ાન દોર્ુું હતું
કે આશરે 20 કરોડ (200 વમવલર્ન) િપરાશકારો સાથે, ‘આરોગ્ર્ સેતુ’એપ ડેિલપસમ માટે તૈર્ાર રીતે

ઉપલબ્ધ સંસાધન છે . ભારતમાં એનો િપરાશ થઈ રહ્ો છે એટલે, પ્રધાનમંત્રીએ િૈવશ્વક શ્રોતાઓને કહ્ું કે
તમે આશ્વસ્ત રહી શકો કે ઝડપ અને વ્ર્ાપ માટે તે ખરા વિશ્વમાં કસોટી પર પાર ઉતરેલી છે .

પ્રધાનમંત્રીએ કહ્ું કે રસીકરણના મહત્ત્િને િોતા, ભારતે એની રસીકરણની વ્ર્ૂહરચના ઘડતી િખતે સંપૂણમ
વડવિટલ અવભગમ અપનાિિાનું નક્કી કર્ુું હતું. આનાથી લોકોને એ સાવબત કરિામાં મદદ મળે છેકે

તેમનું રસીકરણ થઈ ગર્ું છે , મહામારી પશ્ચાતના િૈવશ્વકૃ ત વિશ્વમાં રાબેતાની વસ્થવત ઝડપથી આિે છે .
એક સલામત, સુરવક્ષત અને વિશ્વાસપાત્ર પુરાિો લોકોને એ સ્થાવપત કરિામાં મદદરૂપ થાર્ છે કે તેમને
ક્યારે, ક્યાં અને કોના દ્વારા રસી અપાઇ હતી. વડવિટલ અવભગમ રસીકરણના િપરાશને શોધિામાં અને
એના બગાડને બને એટલો ઓછો કરિામાં પણ મદદરૂપ થાર્ છે .

સમગ્ર વિશ્વને એક પવરિાર ગણિાની ભારતની જીિનરવિને સુસગ
ં ત, પ્રધાનમંત્રીએ કહ્ું હતું કે કોવિડ
રસીકરણ પ્લેટફોમમ કોવિનને ઓપન સોસમ બનાિિા તૈર્ાર કરાઇ રહ્ું છે . િલદી તે કોઇને પણ અને
તમામ દે શોને ઉપલબ્ધ બનશે.

શ્રી મોદીએ ભાર મૂક્યો હતો કે આિનું આ સંમેલન, આ પ્લેટફોમમને િૈવશ્વક શ્રોતાિનો સમક્ષ રિૂ કરિાનું
પહેલું સોપાન છે . પ્રધાનમંત્રીએ માવહતી આપી હતી કે કોવિન મારફત, ભારતે કોવિડ રસીઓના 35

કરોડ (350 વમવલર્ન) ડૉઝીસ આપ્ર્ા છે િેમાં થોડા વદિસો અગાઉ, એક િ વદિસમાં, 90 લાખ (9
વમવલર્ન) ડૉઝીસ અપાર્ા એનો સમાિેશ થાર્ છે . િધુમાં, રસીકરણ મેળિી ચૂકેલા લોકોએ કઈ પણ

સાવબત કરિા માટે , ફાટી જાર્ એિા નાિુ ક કાગવળર્ાં લઈને ફરિાની િરૂર નથી. એ બધું િ વડવિટલ
સ્િરૂપમાં પ્રાપ્ર્ છે . પ્રધાનમંત્રીએ રસ ધરાિતા દે શોની સ્થાવનક િરૂવરર્ાતો મુિબ આ સોફ્ટિેરની

કસ્ટમાઈઝ થઈ શક્વાની ક્ષમતા પણ ઉજાગર કરી હતી. પ્રધાનમંત્રીએ એિી આશા સાથે સમાપન કર્ુું
હતું કે ‘એક વિશ્વ, એક આરોગ્ર્’ના અવભગમ દ્વારા માગમદવશમત માનિજાત ચોક્કસપણે આ મહામારીને
હરાિશે.
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