
Prime Minister addresses CoWIN Global Conclave 2021 
July 05, 2021 

ക ോവിൻ കലോബൽ ക ോൺകേവ് 2021 

പ്രധോനമപ്രി അഭിസംകബോധന ചെയ്തു 

ജൂലൈ 05, 2021 

ക ോവിഡ-്19നെ കെരിടോെുള്ള 

ഡിജിറ്റല ്ന ോതുസംവിധോെമോയി ക ോവിെ ്പ്ലോറ്റ്ക ോമിനെ 

ഉയര്ത്തിക്കോട്ടി പ് ധോെമപ്രി ക ോവിെ ്ആക ോള 

സകേളെനത്ത അഭിസംക ോധെ നെയ്തു 

 

ക ോവിെ ്പ്ലോറ്റക് ോം ഓപ്പണ ്കസോഴ്സ ്ആക്കുന്നു; ഇത ്എല്ലോ 

രോജയങ്ങളക്്കും പ് ോ യമോക്കും: പ് ധോെമപ്രി 

 

ഏ കേശം 200 േശലക്ഷം ഉ കയോക്തോക്കകളോനട, 

നഡവലപ്പര്മോര്ക്്ക എളുപ്പത്തില് പ് ോ യമോ ുന്ന  ോകക്കജോണ ്

'ആകരോ യ കസതു' ആപ്ലികക്കഷെ:് പ് ധോെമപ്രി 

 

െൂറുവര്ഷത്തിെിനടയുണ്ടോയ, മുനെങ്ങുമില്ലോത്ത, 

ഇത്തരനമോരു മഹോമോരിയുനട നവല്ലുവിളി കെരിടോെ്, എപ്ത 

 രുത്തരോയോലും, ഒരു രോജയത്തിെ് ഒറ്റയ്ക്്ക  ഴിയില്ല: 

പ് ധോെമപ്രി 

 

െോം ഒരുമിച്ച ്പ് വര്ത്തിക്കു യും ഒരുമിച്ച ്മുകന്നോട്ട ്

ക ോ ു യും കവണം: പ് ധോെമപ്രി 

 

വോ സ്ികെഷെ് െയം ആസൂപ്തണം നെയ്യുകെോള ്ഇരയ 

സവീ രിച്ചത ്സെൂരണ് ഡിജിറ്റല് സമീ െം: പ് ധോെമപ്രി 

 

എകപ്പോള്, എവിനട, ആരോണ ്വോ ്സികെഷെ ്െല ്ിയനതന്ന ്

വയക്തമോക്കോെ,് സുരക്ഷിതവും വിശവസെീയവുമോയ നതളിവ ്

ജെങ്ങളക്്കു സഹോയ മോ ുന്നു: പ് ധോെമപ്രി 

 

വോ സ്ികെഷെ് ഉ കയോ ം െിരീക്ഷിക്കോെും 



 ോഴോക്കല്  ുറയ്ക്കോെും ഡിജിറ്റല ്സമീ െം സഹോയിക്കുന്നു: 

പ് ധോെമപ്രി 

 

'ഒരു ഭൂമി, ഒകര ആകരോ യം' എന്ന സമീ െകത്തോനട 

മുകന്നോട്ടുക ോ ുന്ന മോെവരോശി തീരച്്ചയോയും ഈ 

മഹോമോരിനയ അതിജീവിക്കും: പ് ധോെമ 

ക ോവിഡ്-19നെ കെരിടോെുള്ള ഡിജിറ്റല് ന ോതുസംവിധോെമോയി ക ോവിെ് പ്ലോറ്റ്

ക ോമിനെ ഉയര്ത്തിക്കോട്ടി പ് ധോെമപ്രി പ്ശീ െകരപ്ര കമോേി ക ോവിെ് ആക ോള 

സകേളെനത്ത അഭിസംക ോധെ നെയ്തു. 

എല്ലോ രോജയങ്ങളിലും   ര്ച്ചവയോധിയില് ജീവെ് െഷ്ടനപ്പട്ടവര്ക്്ക അെുകശോെെം 

അറിയിച്ചോണ് പ് ധോെമപ്രി സംസോരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. െൂറുവര്ഷത്തിെിനടയുണ്ടോയ, 

മുനെങ്ങുമില്ലോത്ത, ഇത്തരനമോരു മഹോമോരിയുനട നവല്ലുവിളി കെരിടോെ്, എപ്ത 

 രുത്തരോയോലും, ഒരു രോജയത്തിെ് ഒറ്റയ്ക്്ക  ഴിയിനല്ലന്്ന പ് ധോെമപ്രി 

അഭിപ് ോയനപ്പട്ടു. ''ക ോവിഡ്-19 മഹോമോരി െല് ുന്ന ഏറ്റവും വലിയ  ോഠം 

മോെവി തയ്ക്കും മെുഷയരോശിക്കും കവണ്ടി െോം ഒരുമിച്്ച പ് വര്ത്തിക്കു യും 

ഒരുമിച്്ച മുകന്നോട്്ട ക ോ ു യും കവണം എന്നതോണ്. െോം  രസ്പരം െേല് െിന്നു 

 ഠിക്കു യും, നമച്ചനപ്പട്ട  പ് വര്ത്തെങ്ങള്ക്കോയി  രസ്പരം സഹോയിക്കു യും കവണം''- 

പ് ധോെമപ്രി  റഞ്ഞു. 

ആക ോള സമൂഹവുമോയി അെുഭവങ്ങളും വവേ ്ധയവും വിഭവങ്ങളും  ങ്കിടോെുള്ള 

ഇരയയുനട പ് തി ദ്ധതയ്ക്്ക അടിവരയിട്ട പ് ധോെമപ്രി ആക ോള 

പ് വര്ത്തെങ്ങളില് െിന്ന്  ോരയങ്ങള്  ഠിക്കോെുള്ള ഇരയയുനട തോല്പ്പരയവും 

പ്  ടിപ്പിച്ചു. മഹോമോരിനക്കതിരോയ ക ോരോട്ടത്തില് സോകങ്കതി വിേയയുനട പ് ോധോെയം 

ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ പ്ശീ കമോേി, വിഭവ  രിമിതി ളില്ലോത്ത ഒരു കമഖലയോണ് കസോ ്റ്റ്

നവയര് എന്നു വയക്തമോക്കി. അതുന ോണ്ടോണ് സോകങ്കതി മോയി 

സോധയമോ ുകെോള്തനന്ന, ഇരയ ക ോവിഡ് പ്ടോക്കിം ും സെര്ക്കോകെവഷണ 

ആപ്ലികക്കഷെും ഓപ്പണ് കസോഴ്സോക്കുന്നത്. ഏ കേശം 200 േശലക്ഷം 

ഉ കയോക്തോക്കകളോനട, നഡവലപ്പര്മോര്ക്്ക എളുപ്പത്തില് പ് ോ യമോ ുന്ന  ോകക്കജോണ് 

'ആകരോ യ കസതു' ആപ്ലികക്കഷെ് എന്ന് അകേഹം െൂണ്ടിക്കോട്ടി. 

ഇരയയില് ഉ കയോ ിച്ചതോയതു ന ോണ്ട്, കവ തയിലും അളവിലും യഥോര്ഥ കലോ ത്ത് 

ഇതു  രീക്ഷിച്ചതോനണന്ന് െിങ്ങള്ക്്ക ഉറപ്പിക്കോനമന്ന് പ് ധോെമപ്രി ആക ോള 

കവേിയില് വയക്തമോക്കി.  

 

പ് തികരോധ  ുത്തിവയ്പിെ്നറ പ് ോധോെയം  ണക്കിനലടുത്ത്, വോ ്സികെഷെ് െയം 

ആസൂപ്തണം നെയ്യുകെോള് തനന്ന സെൂര്ണ ഡിജിറ്റല് സമീ െം സവീ രിക്കോെ് ഇരയ 

തീരുമോെിച്ചതോയി പ് ധോെമപ്രി  റഞ്ഞു. ക ോവിഡിെുകശഷമുള്ള കലോ നത്ത 

സോധോരണ െിലയ്ക്്ക ആക്കം  ൂട്ടുന്നതിെോയി, പ് തികരോധ  ുത്തിവയ്പ്പ് െടത്തിനയന്ന് 

നതളിയിക്കോെ് ഇത് ജെങ്ങനള സഹോയിക്കുന്നു. എകപ്പോള്, എവിനട, ആരോണ് വോ ്

സികെഷെ് െല് ിയനതന്ന് മെസ്സിലോക്കോെ് സുരക്ഷിതവും വിശവസെീയവുമോയ 



നതളിവ് ജെങ്ങനള സഹോയിക്കുന്നു. വോ ്സികെഷെ്നറ ഉ കയോ ം 

െിരീക്ഷിക്കുന്നതിെും  ോഴോക്കല്  ുറയ്ക്കുന്നതിെും ഡിജിറ്റല് സമീ െം 

സഹോയിക്കുന്നു. 

 

കലോ ം മുഴുവെ് ഒരു  ുടും മോയി  ണക്കോക്കുന്ന ഇരയയുനട േര്ശെത്തിെ് 

അെുസൃതമോയി, ക ോവിഡ് വോ ്സികെഷെ് പ്ലോറ്റ്ക ോം ക ോവിെ് ഓപ്പണ് കസോഴ്സ് 

ആക്കി മോറ്റോെ് തയ്യോനറടുത്തുന ോണ്ടിരിക്കു യോനണന്ന് പ് ധോെമപ്രി  റഞ്ഞു. 

ഉടെ് തനന്ന ഇത് എല്ലോ രോജയങ്ങള്ക്കും പ് ോ യമോ ും.  

 

ഈ കവേി ആക ോള സമൂഹത്തിെ്  രിെയനപ്പടുത്തുന്നതിെുള്ള ആേയ ടിയോണ് 

ഇന്നനത്ത സകേളെനമന്ന് പ്ശീ കമോേി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.  ുറച്്ച േിവസങ്ങള്ക്്ക മുെ് ഒറ്റ 

േിവസം 9 േശലക്ഷം ക ര്ക്കു െല് ിയതുള്നപ്പനട, 350 േശലക്ഷം കഡോസ് ക ോവിഡ് 

വോ ്സിെു ള് ക ോവിെ് വഴി ഇരയ െല് ിയിട്ടുനണ്ടന്ന് പ് ധോെമപ്രി അറിയിച്ചു. 

 ൂടോനത, പ് തികരോധ  ുത്തിവയ്പ  ്എടുക്കുന്ന ആളു ള്ക്്ക ഇതു നതളിയിക്കോെ് നവറും 

 ടലോസു തുണ്ടു ള് ന ോണ്ടുെടകക്കണ്ട ആവശയമില്ല. ഇനതല്ലോം 

ഡിജിറ്റല് രൂ ത്തില് ലഭയമോണ്. തോല്പ്പരയമുള്ള രോജയങ്ങളുനട പ് ോകേശി  

ആവശയങ്ങള്ക്കെുസരിച്്ച കസോ ്റ്റ്നവയര്  രിഷ് രിക്കോനമന്ന പ് കതയ തയും 

പ് ധോെമപ്രി െൂണ്ടിക്കോട്ടി. 'ഒരു ഭൂമി,ഒകര  ആകരോ യം' എന്ന സമീ െകത്തോനട 

മുകന്നോട്ടുക ോ ുന്ന മോെവരോശി തീര്ച്ചയോയും ഈ മഹോമോരി അതിജീവിക്കുനമന്ന 

പ് തീക്ഷകയോനടയോണ് പ് ധോെമപ്രി ഉ സംഹരിച്ചത് . 

 

ന്യൂ ഡൽഹി 
ജൂലൈ 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. 
 


