Prime Minister addresses CoWIN Global Conclave 2021
July 05, 2021

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ CoWIN ಗ್ಲ ೋಬಲ್ ಕಾನ್ಕ್ ಲ ೋವ್ 2021 ಅನ್ನು
ಉದ್ದ ೋಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ರೆ
ಜುಲೈ 05, 2021

ಕೋವಿಡ್-19 ಅನ್ನು ಮಣಿಸಲು ಭಾರತವು ಕೋ-ವಿನ್ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಳಿತಾಗಿ ಜಗತ್ತಿ ಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿ ದ್ದು , ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ತರ ಕೋ-ವಿನ್
ಜಾಗತ್ತಕ ಸಮಾವೇಶ ಉದ್ು ೋಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು
ಕೋವಿನ್ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಓಪ್ನ್ ಸೋರ್ಸವ ಮಾಡಲಾಗಿದ್, ಇದ್ದ ಯಾವುದೇ
ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ ರಗಳಿಗೆ ಲ್ಭ್ಯ : ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ತರ
ಸುಮಾರು 200 ದಶಲ್ಕ್ಷ ಬಳಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ 'ಆರೋಗಯ ಸೇತು' ಆಪ್
ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಡಿಸುರ್ರ್ರಿಗೆ ಸಿದಿ ಲ್ಭ್ಯ ಪ್ಯಯ ಕೇಜ್ ಆಗಿದ್ : ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ತರ
ನೂರು ರ್ಷವದಲ್ಲಲ ಈ ಸಾೊಂಕ್ರರ ಮಿಕಕೆೆ ಸಮನಾದ್ದು ಮತ್ಿ ೊಂದಿಲ್ಲ ಮತುಿ
ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ ರ, ಅದ್ದ ಶಕ್ತಿ ಶಾಲ್ಲಯಾಗಿದು ರೂ ಅದ್ದ ಪ್ರ ತ್ಯ ೋಕವಾಗಿ ಈ
ಸವಾಲ್ನ್ನು ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲ :ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ತರ
ನಾವೆಲ್ಲ ರೂ ಒಟ್ಟ್ ಗಿ ಶರ ಮಿಸಿ, ಒಟ್ಟ್ ಗಿ ಮೊಂದ್ ಸಾಗಬೇಕು: ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ತರ
ಭಾರತ ಲ್ಸಿಕೆ ಕ್ರಯವತಂತರ ರೂಪಿಸುವಾಗ ಸಂಪೂಣವ ಡಿಜಿಟಲ್
ದೃಷ್ಟ್ ಕೋನರ್ನ್ನು ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್: ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ತರ
ಸುರಕ್ತಿ ತ ಮತುಿ ವಿಶಾಾ ಸಾಹವ ಪುರಾವೆ ಜನರಿಗೆ ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಲ ಮತುಿ
ಯಾರಿೊಂದ ಲ್ಸಿಕೆ ಪ್ಡೆಯಲಾಗಿದ್ ಎೊಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೋತು ಮಾಡಲು
ನೆರವಾಗುತಿ ದ್: ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ತರ
ಡಿಜಿಟಲ್ ದೃಷ್ಟ್ ಕೋನ ಲ್ಸಿಕೆಯ ಬಳಕೆ ಪ್ತ್ಿ ಮಾಡಿ, ರ್ಯ ಥವವಾಗುವುದನ್ನು
ತಗಿಿ ಸುತಿ ದ್: ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ತರ
'ಒೊಂದ್ದ ಭೂಮಿ, ಒೊಂದ್ದ ಆರೋಗಯ ' ಎೊಂಬ ನಿಲುವಿನಿೊಂದಾಗಿ ಮಾನರ್ಕುಲ್
ಖಂಡಿತಾ ಈ ಸಾೊಂಕ್ರರ ಮಿಕದಿೊಂದ ಹೊರಬರುತಿ ದ್: ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ತರ

ಕೋವಿಡ್19 ನಿಗರ ಹಕ್ರೆ ಗಿ ಭಾರತ ಕೋವಿನ್ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಳಿತ್ತಗಾಗಿ ಜಗತ್ತಿ ಗೆ
ನಿೋಡುತ್ತಿ ರುರ್ ಸಂದಭ್ವದಲ್ಲಲ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ತರ ಶಿರ ೋ ನರೊಂದರ ಮೋದಿ ಅರ್ರಿೊಂದ್ದ ಕೋವಿನ್ ಜಾಗ
ತ್ತಕ ಸಮಾವೇಶ ಉದ್ು ೋಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು.
ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ತರ ಯರ್ರು ಸಾೊಂಕ್ರರ ಮಿಕದಿೊಂದ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಲ ಮೃತಪ್ಟ್ ರ್ರಿಗೂ ಸಂತಾಪ್
ಸೂಚಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮಾತು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ನೂರು ರ್ಷವಗಳಲ್ಲಲ ಈ ಸಾೊಂಕ್ರರ ಮಿಕ
ಕೆೆ ಸಮನಾದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಮತುಿ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ ರವು ಎಷ್್ ೋ ಬಲ್ಲಷಠ ವಾಗಿದು ರೂ ಈ
ರಿೋತ್ತಯ ಸವಾಲ್ನ್ನು ಪ್ರ ತ್ಯ ೋಕವಾಗಿ ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲ ಎೊಂದ್ದ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ತರ ಉಲ್ಲ ೋಖಿ
ಸಿದರು.
"ಮಾನವಿೋಯತ್ ಮತುಿ ಮಾನರ್ಕುಲ್ಕ್ರೆ ಗಿ, ನಾವು ಒಟ್ಟ್ ಗಿ ಶರ ಮಿಸಬೇಕು ಮತುಿ ಒಟ್ಟ್ ಗಿ
ಮೊಂದ್ದರ್ರಿಯಬೇಕು ಎೊಂಬುದ್ದ ಕೋವಿಡ್19 ಸಾೊಂಕ್ರರ ಮಿಕದಿೊಂದ ಕಲ್ಲಯಬೇಕ್ರದ ದೊಡಡ ಪ್ಯಠವಾಗಿದ್. ನಾವು ಪ್ರಸಪ ರರು ಕಲ್ಲಯಬೇಕು
ಮತುಿ ನಮಮ ಉತಿ ಮ ರೂಢಿಗಳ ಬಗೆಿ ಪ್ರಸಪ ರ ಮಾಗವದಶವನ ಮಾಡಬೇಕು ”ಎೊಂದ್ದ ಪ್ರ ಧಾನ
ಮಂತ್ತರ ಹೇಳಿದರು.
ಜಾಗತ್ತಕ ಸಮದಾಯದೊೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಅನ್ನಭ್ರ್, ತಜ್ಞತ್ ಮತುಿ ಸಂಪ್ನೂಮ ಲ್ರ್ನ್ನು ಹಂಚಿಕಳ್ಳು ರ್
ದೇಶದ ಬದಿ ತ್ಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ತರ , ಜಾಗತ್ತಕ ರೂಢಿಗಳಿೊಂದ ಕಲ್ಲಯುರ್ ಕ್ರತರರ್ನೂು
ಪ್ರ ಸಾಿ ಪಿಸಿದರು. ಸಾೊಂಕ್ರರ ಮಿಕದ ವಿರುದಿ ದ ಹೊೋರಾಟದಲ್ಲಲ ತಂತರ ಜಾಾ ನದ ಮಹತಾ ರ್ನ್ನು ಪ್ರ ತ್ತಪ್ಯದಿಸಿ
ದ ಶಿರ ೋ ಮೋದಿ, ತಂತಾರ ೊಂಶವು ಇದರಲ್ಲಲ ಒೊಂದ್ದ ಪ್ರ ಮಖವಾಗಿದ್ದು , ಇದರಲ್ಲಲ ಸಂಪ್ನೂಮ ಲ್ದ ಯಾವುದೇ
ಕರತ್ಯಿಲ್ಲ ಎೊಂದರು. ಅದಕ್ರೆ ಗಿಯೇ ಭಾರತವು ತನು ಕೋವಿಡ್ ಪ್ತ್ಿ ಮತುಿ ಸಂಪ್ಕ್ತವತರ ಪ್ತ್ಿ ಆಯ
ಪ್ ತಾೊಂತ್ತರ ಕವಾಗಿ ಕ್ರಯವಸಾಧ್ಯ ವಾದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಓಪ್ನ್ ಸೋರ್ಸವ ಮಾಡಿದ್. ಸುಮಾರು 200 ದಶ
ಲ್ಕ್ಷ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊೊಂದಿರುರ್ 'ಆರೋಗಯ ಸೇತು' ಆಯ ಪ್ ಡೆರ್ಲ್ಪ್ರ್
ಗಳಿಗೆ ಸುಲ್ಭ್ವಾಗಿ ಲ್ಭ್ಯ ವಿರುರ್ ಪ್ಯಯ ಕೇಜ್ ಆಗಿದ್ ಎೊಂದ್ದ ಅರ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಲ ಆಯ ಪ್ ಬಳ
ಕೆಯಲ್ಲಲ ದ್ದು ,
, ಅದರ ವೇಗ ನೈಜ ಜಗತ್ತಿ ನಲ್ಲಲ ಸಾಬೋತಾಗಿದ್. ಇದನ್ನು ಪ್ರಿೋಕ್ತಿ ಸಲಾಗಿದ್ ಎೊಂದ್ದ ನಿೋವು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇ
ಳಬಹುದ್ದ ಎೊಂದ್ದ ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ತರ ಜಾಗತ್ತಕ ಪ್ರ ೋಕ್ಷಕರಿಗೆ ತ್ತಳಿಸಿದರು.
ಲ್ಸಿಕೆಯ ಪ್ಯರ ಮಖಯ ರ್ನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಲ ಟ್ಟ್ ಕೊಂಡು, ಭಾರತ ತನು ಲ್ಸಿಕೆ ತಂತರ ರ್ನ್ನು ಯೋಜಿಸುವಾಗ
ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಧಾನರ್ನ್ನು ಅಳರ್ಡಿಸಿಕಳು ಲು ನಿಧ್ವರಿಸಿತು ಎೊಂದ್ದ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ತರ
ಹೇಳಿದರು. ಇದ್ದ ಜನರಿಗೆ ತಾವು ಲ್ಸಿಕೆ ಪ್ಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಸಾಬೋತು ಪ್ಡಿಸಲು ನೆರವಾಗುತಿ ದ್, ಸಾೊಂಕ್ರರ
ಮಿಕೋತಿ ರ ಜಗತುಿ ಸಹಜತ್ಯತಿ ತಾ ರಿತವಾಗಿ ಸಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿ ದ್. ಸುರಕ್ತಿ ತ, ಸುಭ್ದರ ಮತುಿ
ವಿಶಾಾ ಸಾಹವ ಪುರಾವೆಯು ಜನರು ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಲ ಮತುಿ ಯಾರಿೊಂದ ಲ್ಸಿಕೆ ಹಾಕ್ತಸಿಕೊಂಡಿದಾು ರೆ ಎೊಂ
ಬುದನ್ನು ಸಿದಿ ಪ್ಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿ ದ್. ಲ್ಸಿಕೆ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪ್ತ್ಿ ಹಚ್ಚ ಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಧಾನ
ವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿ ದ್ ಮತುಿ ರ್ಯ ಥವವಾಗುವುದನ್ನು ತಗಿಿ ಸುತಿ ದ್.
ಇಡಿೋ ಜಗತ್ಿ ಒೊಂದ್ದ ಕುಟ್ಟೊಂಬ ಎೊಂಬ ಭಾರತದ ತತಾ ರ್ನ್ನು ಪ್ರಿಗಣಿಸುರ್ ನಿಟ್ಟ್ ನಲ್ಲಲ , ಕೋವಿಡ್ ಲ್ಸಿಕೆ
ವೇದಿಕೆ ಕೋವಿನ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ನ್ ಸೋರ್ಸವ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿ ದ್ ಎೊಂದ್ದ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ತರ ಹೇಳಿದರು. ಶಿೋಘ್ರ
ವೇ ಇದ್ದ ಯಾವುದೇ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ ರಗಳಿಗೂ ಲ್ಭ್ಯ ವಾಗಲ್ಲದ್ ಎೊಂದರು.

ಜಾಗತ್ತಕ ಜನತ್ಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಿಚ್ಯಿಸಲು ಇೊಂದಿನ ಸಮಾವೇಶ ಪ್ರ ಥಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಾಗಿದ್ ಎೊಂದ್ದ
ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ತರ ಮೋದಿ ತ್ತಳಿಸಿದರು. ಕೋವಿನ್ ಆಪ್ ಮೂಲ್ಕ ಭಾರತವು ಕೆಲ್ವೇ ದಿನಗಳ ಹೊಂದ್ ಒೊಂ
ದೇ ದಿನದಲ್ಲಲ 90 ಲ್ಕ್ಷ ಲ್ಸಿಕೆ ಡೋರ್ಸ ಸೇರಿದಂತ್ 350 ದಶಲ್ಕ್ಷ ಡೋರ್ಸ ಕೋವಿಡ್ ಲ್ಸಿಕೆಯನ್ನು ನಿೋಡಿದ್
ಎೊಂದರು. ಮಿಗಿಲಾಗಿ, ಲ್ಸಿಕೆ ಹಾಕ್ತಸಿಕೊಂಡ ಜನರು ಅದನ್ನು ಸಾಬೋತುಪ್ಡಿಸಲು ದ್ದಬವಲ್ವಾದ ಕ್ರಗದ
ದ ತುೊಂಡುಗಳನ್ನು ತ್ಗೆದ್ದಕೊಂಡು ಹೊೋಗುರ್ ಅಗತಯ ವಿಲ್ಲ . ಇದ್ಲ್ಲ ವೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾ ರೂಪ್ದಲ್ಲಲ ಲ್ಭ್ಯ
ವಿದ್. ಆಸಕಿ ರಾಷ್ ರಗಳ ಸಥ ಳಿೋಯ ಅರ್ಶಯ ಕತ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ತಂತಾರ ೊಂಶರ್ನ್ನು ಹೊೊಂದಿಸಿಕಳು ಬ
ಹುದ್ದ ಎೊಂದ್ದ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ತರ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. 'ಒೊಂದ್ದ ಭೂಮಿ, ಒೊಂದ್ದ ಆರೋಗಯ ' ವಿಧಾನದಿೊಂದ ಮಾ
ಗವದಶಿವತವಾದ ಮಾನವಿೋಯತ್ಯು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಸಾೊಂಕ್ರರ ಮಿಕ ರೋಗರ್ನ್ನು ಮಣಿಸುತಿ ದ್
ಎೊಂಬ ಭ್ರರ್ಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ತರ ತಮಮ ಮಾತು ಮಗಿಸಿದರು.
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