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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ  ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ   CO -Win ਸੰਮੇਲਨ  2021 ਨ ੰ  ਸੰਬੋਧਧਤ  

ਜੁਲਾਈ 05, 2021 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਨ ਗਲੋਬਲ ਕਨਕਲੇਿ ਨ ੰ  ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ–19 ਨਾਲ 

ਲੜਨ ਵਿਤ ਵਿਸ਼ਿ ਨ ੰ  ਵਡਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਿਜੋਂ ਕੋਵਿਨ ਮੰਚ ਵ ਿੱਤਾ 

 

ਕੋਵਿਨ ਮੰਚ ਖ ਿੱਲਹ ਾ ਸੰਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿੈ, ਜੋ ਵਕਸ ੇਲਈ ਿੀ ਤੇ ਸਾਰ ੇ ੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ 

ਉਪ੍ਲਬਧ ਿੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 

 

ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਯ ਜ਼ਰਸ ਿਾਲੀ ‘ਆਰਗੋਯ ਸੇਤ ’ ਐਪ੍ ਵਡਿੈਲਪ੍ਰਸ ਲਈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ 

ਉਪ੍ਲਬਧ ਪ੍ੈਕੇਜ ਿੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 

 

ਸੈਂਕੜ ੇਸਾਲਾਾਂ ‘ਚ ਅਵਜਿੀ ਕੋਈ ਮਿਾਮਾਰੀ ਨਿੀ ਾਂ  ੇਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਿੀ  ੇਸ਼, ਭਾਿੇਂ ਵਕੰਨਾ ਿੀ 

ਤਾਕਤਿਰ ਿੋਿੇ, ਇਕਿੱਲਾ ਰਵਿ ਕੇ ਅਵਜਿੀ ਚ ਣੌਤੀ  ਾ ਿਿੱਲ ਨਿੀ ਾਂ ਲਿੱਭ ਸਕ ਾ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 

 

ਸਾਨ ੰ  ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਕਜ ਿੱਟਤਾ ਨਾਲ ਅਿੱਗ ੇਿਧਣਾ ਿੋਿਗੇਾ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 

 

ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਰਣਨੀਤੀ  ੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕ  ੇਸਮੇਂ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਵਡਜੀਟਲ ਪ੍ਿ ੰਚ 

ਅਪ੍ਣਾਈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 

 

ਸ ਰਿੱਵਖਅਤ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯਗੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਇਿ ਸਥਾਵਪ੍ਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਮ   ਕਰ ਾ ਿੈ ਵਕ 

ਟੀਕਾਕਰਣ ਕ ੋਂ, ਵਕਿੱਥੇ ਤੇ ਵਕਸ   ਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 

 

ਵਡਜੀਟਲ ਪ੍ਿ ੰਚ ਟੀਕਾਕਰਣ  ੀ ਿਰਤੋਂ ‘ਤ ੇਨਜ਼ਰ ਰਿੱਖਣ ਤੇ ਿੈਕਸੀਨ ਨ ੰ  ਨਸ਼ਟ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ‘ਚ 

ਮ   ਕਰ ੀ ਿੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 

 
 
 

‘ਿੰਨ ਅਰਥ, ਿੰਨ ਿੈਲਥ’ (‘ਇਿੱਕ ਧਰਤੀ, ਇਿੱਕ ਵਸਿਤ’) ਪ੍ਿ ੰਚ   ਆਰਾ ਸੇਧਤ ਮਾਨਿਤਾ ਵਨਸ਼ਵਚਤ 

ਤੌਰ ‘ਤ ੇਇਸ ਮਿਾਮਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਬ  ਪ੍ਾ ਲਿੇਗੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 



ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਨਰੇਂ ਰ ਮੋ ੀ ਨੇ ਅਿੱਜ ਕੋਵਿਨ ਗਲੋਬਲ ਕਨਕਲੇਿ (CoWin Global Conclave) ਨ ੰ  
ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ–19  ਾ ਮ ਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਿ ਨ ੰ  ਵਡਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ 
ਲਈ ਕੋਵਿਨ ਮੰਚ  ੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। 
  

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ  ੇਸ਼ਾਾਂ ‘ਚ ਮਿਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਿੋਏ ਜਾਨੀ ਨ ਕਸਾਨ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਸੰਿੇ ਨਾਿਾਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ 
ਤੋਂ ਸ਼ ਰ ਆਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਕਿਾ ਵਕ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਅਵਜਿੀ ਮਿਾਮਾਰੀ ਕ  ੇਨਿੀ ਾਂ  ੇਖੀ 
ਗਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਿੀ  ੇਸ਼, ਭਾਿੇਂ ਉਿ ਵਕੰਨਾ ਿੀ ਤਾਕਤਿਰ ਵਕਉਾਂ ਨਾ ਿੋਿੇ, ਇਕਿੱਲਾ ਰਵਿ ਕੇ ਅਵਜਿੀ ਚ ਣੌਤੀ 
 ਾ ਿਿੱਲ ਨਿੀ ਾਂ ਲਿੱਭ ਸਕ ਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਕਿਾ, ‘ਕੋਵਿਡ–19 ਮਿਾਮਾਰੀ  ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱਡਾ ਸਬਕ ਇਿ 
ਿੈ ਵਕ ਮਾਨਿਤਾ ਤੇ ਮਾਨਿੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਾਨ ੰ  ਇਕਿੱਵਿਆਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ੇ ਿੋਏ ਇਕਜ ਿੱਟਤਾ ਨਾਲ ਅਿੱਗ ੇਿਧਣਾ 
ਿੋਿੇਗਾ। ਸਾਨ ੰ  ਇਿੱਕ–  ਜੇ ਤੋਂ ਵਸਿੱਖ ਕ ੇਆਪ੍ਣੇ ਵਬਿਤਰੀਨ ਵਪ੍ਰਤਾਾਂ ਬਾਰ ੇਇਿੱਕ–  ਜੇ  ਾ ਮਾਰਗ ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ 
ਿੋਿੇਗਾ।’ 

 

ਵਿਸ਼ਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਅਨ ਭਿ, ਮ ਿਾਰਤ ਤੇ ਸੰਸਾਧਨ ਸਾਾਂਝ ੇਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ  ੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੱਧਤਾ ਉਿੱਤੇ ਜ਼ੋਰ 
ਵ ੰਵ ਆਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ   ਨੀਆ  ੀਆਾਂ ਵਪ੍ਰਤਾਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ   ੇਵਸਿੱਖਣ  ੀ ਇਿੱਛਾ ਿੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਮਿਾਮਾਰੀ 
ਵਿਰ ਿੱਧ ਜੰਗ ਵਿਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ  ੇ ਮਿਿੱਤਿ ਉਿੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵ ੰਵ ਆਾਂ ਸ਼ਰੀ ਮੋ ੀ ਨੇ ਵਕਿਾ ਵਕ ਸੌਫਟਿੇਅਰ ਇਿੱਕ 
ਖੇਤਰ ਿੈ, ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਸੰਸਾਧਨ ਉਿੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰ ਸ਼ਾਾਂ ਨਿੀ ਾਂ ਿਨ। ਇਿੋ ਕਾਰਨ ਿੈ ਵਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਕੋਵਿਡ 
ਟਰੈਵਕੰਗ ਤੇ ਟਰੇਵਸੰਗ ਐਪ੍ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਖ ਿੱਲਹ ਾ ਸੰਸਾਧਨ ਬਣਾ ਵ ਿੱਤਾ ਿੈ, ਜ ੋਂ ਿੀ ਅਵਜਿਾ ਕਰਨਾ ਵਿਿਿਾਰਕ ਿੋਿੇ। 
ਉਨਹਾਾਂ ਵਕਿਾ ਵਕ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਯ ਜ਼ਰਸ ਨਾਲ ‘ਆਰੋਗਯ ਸੇਤ ’ ਐਪ੍ ਵਡਿੈਲਪ੍ਰਸ ਲਈ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ 
ਵਤਆਰ ਉਪ੍ਲਬਧ ਪ੍ੈਕੇਜ ਿੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ ਰੀ   ਨੀਆ   ੇ ਰਸ਼ਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਿਾ ਵਕ ਇਸ ਨ ੰ  ਵਕਉਾਂਵਕ 
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਿਰਵਤਆ ਵਗਆ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਤ ਸੀ ਾਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਆਖ ਸਕ  ੇਿੋ ਵਕ ਇਸ  ੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ 
ਪ੍ਿੱਧਰ  ੀ ਪ੍ਰਖ ਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿਿੱਚ ਿੋ ਚ ਿੱਕੀ ਿੈ। 
 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਕਿਾ ਵਕ ਟੀਕਾਕਰਣ  ੇ ਮਿਿੱਤਿ ਨ ੰ   ੇਖਵ ਆਾਂ ਿੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਟੀਕਾਕਰਣ  ੀ 
ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਵ ਆਾਂ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਵਡਜੀਟਲ ਪ੍ਿ ੰਚ ਅਪ੍ਣਾਉਣ  ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ  
ਇਿ ਵਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਮ   ਵਮਲ ੀ ਿੈ ਵਕ ਉਨਹਾਾਂ  ਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਿੋ ਚ ਿੱਕਾ ਿੈ ਅਤੇ ਮਿਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅ  
 ੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ਡ ਿਰਲਡ ਵਿਿੱਚ ਿਾਲਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ ਖਾਿੇਂ ਿ ੰ ੇ ਿਨ। ਇਿੱਕ ਸ ਰਿੱਵਖਅਤ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ 
ਸਬ ਤ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਇਿ ਸਥਾਵਪ੍ਤ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਮ   ਕਰ ਾ ਿੈ ਵਕ ਉਨਹਾਾਂ  ਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕ ੋਂ, ਵਕਿੱਥੇ ਤੇ ਵਕਸ 
  ਆਰਾ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਵਡਜੀਟਲ ਪ੍ਿ ੰਚ ਟੀਕਾਕਰਣ  ੀ ਿਰਤੋਂ ਉਿੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਿੈਕਸੀਨ  ਾ ਨਸ਼ਟ 
ਿੋਣਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿਿੱਚ ਿੀ ਮ   ਕਰ ੀ ਿੈ। 
 



ਪ੍ ਰੀ   ਨੀਆ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਸਮਝਣ  ੇ ਭਾਰਤ   ੇਫ਼ਲਸਫ਼ੇ  ੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਕਿਾ ਵਕ 
ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੰਚ ‘ਕੋਵਿਨ’ (CoWin) ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਖ ਿੱਲਹ ਾ ਸੰਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿੈ। ਛੇਤੀ ਿੀ ਇਿ 
ਵਕਸੇ ਿੀ ਤ ੇਸਾਰੇ  ੇਸ਼ਾਾਂ ਤਿੱਕ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿੋਿੇਗਾ। 
 
ਸ਼ਰੀ ਮੋ ੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਨ ਕਤ ੇ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵ ੰਵ ਆ ਆਵਖਆ ਵਕ ਅਿੱਜ  ਾ ਕਨਕਲੇਿ ਪ੍ ਰੀ   ਨੀਆ  ੇ  ਰਸ਼ਕਾਾਂ 
ਲਈ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਕਰਿਾਉਣ  ਾ ਪ੍ਵਿਲਾ ਕ ਮ ਿੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ  ਿੱਵਸਆ ਵਕ ‘ਕੋਵਿਨ’ ਰਾਿੀ ਾਂ 
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਿੈਕਸੀਨਾਾਂ  ੀਆਾਂ 35 ਕਰੋੜ ਡੋਜ਼ ਵ ਿੱਤੀਆਾਂ ਿਨ; ਵਜਨਹਾਾਂ ਵਿਿੱਚੋਂ ਕ ਝ ਵ ਨ ਪ੍ਵਿਲਾਾਂ 90 ਲਿੱਖ 
ਡੋਜ਼ ਇਿੱਕੋ ਵ ਨ ‘ਚ ਵ ਿੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸਨ। ਇਸ  ੇ ਨਾਲ ਿੀ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾ ਚ ਿੱਕੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਿ ਣ ਕਾਗਜ਼ 
 ੇ ਛੇਤੀ ਫਟਣ ਿਾਲੇ ਟ ਕੜ ੇਆਪ੍ਣੇ ਨਾਲ ਚ ਿੱਕਣ  ੀ ਲੋੜ ਨਿੀ ਾਂ। ਇਿ ਸਭ ਵਡਜੀਟਲ ਰ ਪ੍ ਵਿਿੱਚ ਉਪ੍ਲਬਧ 
ਿੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਕਿਾ ਵਕ ਵ ਲਚਸਪ੍ੀ ਰਿੱਖਣ ਿਾਲੇ  ੇਸ਼ਾਾਂ  ੀਆਾਂ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰ ਰਤਾਾਂ ਮ ਤਾਬਕ ਇਸ 
ਸੌਫਟਿੇਅਰ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਵਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕ ਾ ਿੈ। ਅੰਤ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸ 
ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਵਕ ‘ਿੰਨ ਅਰਥ, ਿੰਨ ਿੈਲਥ’ (‘ਇਿੱਕ ਧਰਤੀ, ਇਿੱਕ ਵਸਿਤ’)  ੀ ਪ੍ਿ ੰਚ   ਆਰਾ ਸੇਧਤ 
ਮਾਨਿਤਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਿਾਮਾਰੀ ਉਿੱਤੇ ਕਾਬ  ਪ੍ਾ ਲਿੇਗੀ। 
 
ਨਵੀਂ ਦ ਿੱਲੀ 

ਜੁਲਾਈ 05, 2021 

 
DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s 
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