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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ ାୱିନ ବିଶ୍ୱ ସକେଳନ 2021 ୁ ସକବାଧ ିତ ରି ଛନ୍ତି
ଜୁ ଲାଇ 05, 0002

କ ାୱିନ୍ ବିଶ୍ୱ ସେି ଳନୀ ୁ ସକବାଧ ିତ କେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
କ ାଭି ଡ-19 ମୁ ାବିୋ ରି ବା ୋଗି ବିଶ୍ୱ ୁ ସହାୟତା ରି ବା ନିମକନ୍ତ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଡିଜିଟାେ
ଜନ େୟାଣ ରୂପକର କ ାୱିନ୍ ପ୍ଲାଟଫମମ ଉପେବ୍ଧ ରାଇବାର ପ୍ରସ୍ତାବ କେକେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
କ ାୱିନ୍ ପ୍ଲାଟଫମମ ୁ ସମସ୍ତ କେଶଗୁଡ଼ି ପାଇ ଁ ଉପେବ୍ଧ କହଉଥ ିବା ଏ ମୁକ୍ତ ସବଳ ଭାକବ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
ରାଯାଉଛି : ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ପାଖାପାଖ ି 200 ନିୟୁତ ବୟବହାର ାରୀଙ୍କୁ କନଇ ‘ଆକରାଗୟ କସତୁ ’ ଆପ୍ କଡଭେପସମଙ୍କ ପାଇ ଁ
ସହଜକର ଉପେବ୍ଧ କହଉଥ ିବା ଏ ପୟାକ ଜ୍ : ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
100 ବର୍ମକର ଥକର ଆସୁଥ ିବା ଏପରି ଏ ମହାମାରୀର ଅନୟ କ ୌଣସି ଉୋହରଣ ନାହି,ଁ
କଯକ ୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର, କଯକତ ଶକ୍ତି ଶାଳୀ କହଉ ପକଛ ଏ ା ୀ ଏପରି ବିପେର ମୁ ାବିୋ ରି ପାରି ବ
ନାହି ଁ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଆମ ୁ ସାଥୀ କହାଇ ାମ ରି ବା ୁ କହବ ଏବଂ ସାଥୀ କହାଇ ଆଗ ୁ ବଢ଼ିବା ୁ କହବ :
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଭାରତ ନିଜ ଟି ା ରଣ ରଣନୀତି କଯାଜନା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ରି ବା ସମୟକର ଡିଜଟ
ି ାେ େୃ ଷ୍ଟ୍ିକ ାଣ
ଆପଣାଇଛି : ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ସୁରକ୍ଷି ତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ପ୍ରମାଣ କୋ ମାନଙ୍କୁ କ କତକବକଳ, କ ଉଠିଁ ଏବଂ ାହା ଦ୍ୱାରା ଟି ା
େିଆଯାଇଛି ତାହା ଜାଣିବାକର ସହାୟ କହାଇଥାଏ : ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଡିଜିଟାେ େୃ ଷ୍ଟ୍ିକ ାଣ ଟି ା ରଣର ଉପକଯାଗ ଜାଣିବା ଏବଂ ଟି ା ଅପଚୟ ୁ ମ ରି ବାକର ମଧ୍ୟ
ସହାୟ କହାଇଥାଏ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
“ଏ ପୃଥ ିବୀ, ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ” େୃ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାେୀ ଆଜି କ ାୱିନ୍ ବିଶ୍ୱ ସେି ଳନୀକର ଉେକବାଧନ କେଇଥ ିକେ। ଏହି ଅବସରକର କସ କ ାଭି ଡ19ର ମୁ ାବିୋ ରି ବା ୋଗି ବିଶ୍ୱ ୁ ସହାୟତା ରି ବା ଉକେଶୟକର ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଡିଜିଟାେ ଜନ େୟାଣ ରୂପକର କ ାୱିନ୍
ପ୍ଲାଟଫମମ ଉପେବ୍ଧ ରାଇବା ନିମକନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ କେଇଥ ିକେ।
ସବୁ କେଶକର କ ାଭି ଡ ମହାମାରୀ ାରଣରୁ ମୃତୁୟବରଣ ରି ଥ ିବା କୋ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମକବେନା ପ୍ର ଟ ରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ହିଥ ିକେ କଯ ବିଗତ 100 ବର୍ମ ମଧ୍ୟକର ଏପରି ମହାମାରୀର କ ୌଣସି ଉୋହରଣ କେଖ ିବା ୁ ମି ଳିନାହି।ଁ କଯକ ୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର,
କଯକତ ଶକ୍ତି ଶାଳୀ କହଉ ପକଛ ଏ ା ୀ ଏହି ବିପେର ସମ୍ମଖ
ୁ ିନ କହବାର ସମାଧାନ ପାଇପାରି ବ ନାହି।ଁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିଥ ିକେ, “କ ାଭି ଡ-19 ମହାମାରୀରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମି ଳିଥ ିବା ସବୁ ଠୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷାଟି କହଉଛି ମାନବତା ଏବଂ
ମାନବ େୟାଣ ୋଗି ଆମ ୁ ମି ଳିମିଶ ି ାମ ରି ବା ୁ କହବ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତକର ହାତ ମି ଶାଇ ଆଗ ୁ ବଢ଼ିବା ୁ କହବ।
ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଶିଖ ିବା ୁ କହବ ଏବଂ ନିଜର ସକବମାତ୍ତମ ପ୍ରଚଳନ ସମ୍ପ କମ ର ପରସ୍ପରର ମାଗମେଶମନ ମଧ୍ୟ
ରି ବା ୁ କହବ।
ବିଶ୍ୱ ସମୁୋୟ ସହ ଅଭି ଜ୍ଞତା, ବିକଶର୍ଜ୍ଞତା ଓ ସବଳ ବାଣ୍ଟି ବା ପ୍ରତି ଭାରତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ୁ ବୟକ୍ତ ରି ଥ ିକେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
ନକରନ୍ଦ୍ର କମାେୀ । ଏଥ ିସହିତ କସ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଚଳନଗୁଡ଼ି ୁ ଶିଖ ିବା ୋଗି ଭାରତର ଉତ୍ ସୁ ତା ୁ ମଧ୍ୟ ବୟକ୍ତ ରି ଥ ିକେ। ମହାମାରୀ
ବିକରାଧକର ଏହି େକଢ଼ଇକର ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ମହତ୍ୱ ଉପକର କଜାର କେଇ ଶ୍ରୀ କମାେୀ ହିଥ ିକେ କଯ ସଫ୍ଟ କୱର୍ ଏଭଳି ଏ କକ୍ଷତ୍ର
କଯଉଥଁ ିକର ସବଳର କ ୌଣସି ଅଭାବ ନାହି।ଁ କସଥ ିପାଇ ଁ ଭାରତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି େୃ ଷ୍ଟ୍ିରୁ ସମଥମ କହବା କ୍ଷଣି ନିଜର କ ାଭି ଡ ଟ୍ରା ିଂ ଓ
କଟ୍ରସି ଂ ଆପ୍ ୁ ଏ ମୁକ୍ତ ସବଳ ଉତ୍ସକର ପରି ଣତ ରି କେଇଥ ିୋ। କସ ହିଥ ିକେ କଯ ପାଖାପାଖ ି 200 ନିୟୁତ
ବୟବହାର ାରୀଙ୍କ ସହିତ ‘ଆକରାଗୟ କସତୁ ’ ଆପ୍ କଡଭେପସମଙ୍କ ପାଇ ଁ ସହଜକର ଉପେବ୍ଧ କହଉଥ ିବା ଏ ପୟାକ ଜ୍କର
ପରି ଣତ କହାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ େଶମ ଙ୍କ ଉକେଶୟକର ହିଥ ିକେ କଯ ଭାରତକର ଉପକଯାଗ କହବା ପକର ସମକସ୍ତ
ଏହା ୁ କନଇ ସୁନିଶ୍ଚିତ କହାଇପାରି କବ କଯ ଗତି ଏବଂ ବୟାପ ତା େୃ ଷ୍ଟ୍ିକ ାଣରୁ ଏହାର ବାସ୍ତବ େୁ ନିଆକର ପରୀକ୍ଷଣ
କହାଇସାରି ଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିଥ ିକେ କଯ ଟି ା ରଣ ଉପକର ଗୁରୁତ୍ୱାକରାପ ରି ଭାରତ ନିଜର ଟି ା ରଣ ରଣନୀତିର କଯାଜନା ପ୍ରସ୍ତୁ ତି
ରି ବା ସମୟକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ମ ଭାକବ ଡିଜିଟାେ େୃ ଷ୍ଟ୍ିକ ାଣ ଆପଣାଇଛି। ଏହାଫଳକର କୋ ମାନଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ରି ବାକର
ସହାୟତା ମି ଳପ
ି ାରି ଛି କଯ ମହାମାରୀ ପରବତ୍ତମୀ ବିଶ୍ୱ ପାଇ ଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିକର ସ୍ବାଭାବି ସ୍ଥ୍ି ତି ବଜାୟ ରଖ ିବା ୋଗି କସମାନଙ୍କୁ ଟି ା
େିଆଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷି ତ ଏବଂ ଭରସାକଯାଗୟ ପ୍ରମାଣ କୋ ମାନଙ୍କୁ ଏହା ଜାଣିବାକର ସହାୟ କହାଇଛି କଯ କସମାନଙ୍କୁ
କ କତକବକଳ, କ ଉଠିଁ ଏବଂ

ାହାଦ୍ୱାରା ଟି ା େିଆଯାଇଛି। ଡିଜିଟାେ େୃ ଷ୍ଟ୍ିକ ାଣ ଟି ା ରଣର ଉପକଯାଗ ଜାଣିବା ଏବଂ

ଟି ା ଅପଚୟ ୁ ମ ରି ବାକର ମଧ୍ୟ ସହାୟ କହାଇଥାଏ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିଥ ିକେ କଯ ସାରା ବିଶ୍ୱ ୁ କଗାଟିଏ ପରି ବାର ଭାକବ ଗ୍ରହଣ ରି ବା ୋଗି ଭାରତୀୟ େଶମନର ଅନୁ ରୂପ କ ାଭି ଡ
ଟି ା ରଣ ପ୍ଲାଟଫମମ କ ାୱିନ୍ ୁ ଏ ମୁକ୍ତ ସବଳ ଉତ୍ସ ଭାକବ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ରାଯାଇଛି। ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହା ସବୁ କେଶ ପାଇ ଁ ଉପେବ୍ଧ
କହବ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଜାର କେଇ ହିଥ ିକେ କଯ ଆଜି ଏହି ସେି ଳନୀ ବିଶ୍ୱ େଶମ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମଖ
ୁ କର ଏହି ମଞ୍ଚ ୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ରି ବା
େିଗକର ପ୍ରଥମ ପେକକ୍ଷପ ଅକଟ। ଭାରତକର କ ାଭି ଡ ଟି ାର 350 ନିୟୁତ କଡାଜ୍ େିଆଯାଇସାରି ଛି। ଏଥ ିକର ବିଗତ ିଛି
େିନ ପୂବର
ମ ୁ କଗାଟିଏ େିନକର 90 େକ୍ଷ ଟି ା େିଆଯି ବାର କର ଡମ ମଧ୍ୟ ସାମି େ ରହିଛି। ଏହାବୟତୀତ ଟି ା କନଉଥ ିବା
କୋ ମାନଙ୍କୁ

ିଛି ପ୍ରମାଣିତ ରି ବା ୋଗି ାଗଜ ଖଣ୍ଡ କନଇ ଯି ବାର ଆବଶୟ ତା ନାହି,ଁ ାରଣ ସବୁ ିଛି ଡିଜିଟାେ

ପ୍ଲାଟଫମମକର ଉପେବ୍ଧ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଚ୍ ଛୁ କେଶଗୁଡ଼ି ୁ ସ୍ଥ୍ାନୀୟ ଆବଶୟ ତା ଅନୁ ଯାୟୀ ସଫ୍ଟ କୱର୍ କ୍ଷମତା ୁ
ଅନୁ ୂଳ ରି ବା ଉପକର ମଧ୍ୟ ଆକୋ ପାତ ରି ଥ ିକେ। “ଏ ପୃଥ ିବୀ, ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ” େୃ ଷ୍ଟ୍ିକ ାଣ ଦ୍ୱାରା ପରି ଚାଳିତ କହକେ ହି ଁ
ମାନବଜାତି ଏହି ମହାମାରୀ ବିକରାଧକର ନିଶ୍ଚିତ ଭାକବ ବିଜୟ ହାସେ ରି ପାରି ବ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମାେୀ ଏହି
ଆଶା ସହିତ ନିଜର ଅଭି ଭାର୍ଣ ସମାପ୍ତ ରି ଥ ିକେ।
ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ
ଜୁ ଲାଇ 05, 0002

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.

