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பிரதமர் CoWIN உலகளாவிய மாநாட்டில்
உரரயாற் றுகிறார்.
ஜூலை 05, 2021

க ொவிட்-19ஐ எதிர்த்து ப ொரொட, உலகிற் கு டிஜிட்டல்
க ொது நன்மையொ ப ொவின் இமையளத்மத
இந்தியொ வழங் குவதொல் , ப ொவின் உல ளொவிய
ைொநொட்டில் பிரதைர் உமர
ப ொவின் இமையதளை் அமனத்து நொடு ளுை்
யன் டுத்துை் வம யில் ைொற் றித் தர ் டுகிறது:
பிரதைர்
200 மில் லியன் ப ர் யன் டுத்துை் ஆபரொ ்கிய பேது
கேயலி, பைை் டுத்து வர் ளு ்கு தயொர்நிமலயில்
கிமட ்குை் கதொகு ் ொ உள் ளது: பிரதைர்
100 ஆை்டு ளில் இது ப ொன்ற க ருந்கதொற் று
ஏற் டவில் மல ைற் றுை் எவ் வளவு க ரிய ே ்திவொய் ந்த
நொடொ இருந்தொலுை் , இதுப ொன்ற ேவொமல தனியொ
தீர் ் முடியொது: பிரதைர்
நொை் இமைந்து
பிரதைர்

ைியொற் றி முன்பனற பவை்டுை் :

தடு ்பூசி உத்தி ்கு திட்டமிடுை் ப ொது, முற் றிலுை்
டிஜிட்டல் அணுகுமுமறமய இந்தியொ பின் ற் றியது:
பிரதைர்

ொது ொ ் ொன ைற் றுை் நை்
ைொன ஆதொரை் , எ ்ப ொது,
எங் கு, யொரொல் தடு ்பூசி ப ொட ் ட்டது என் மத
நிருபி ் ை ் ளு ்கு உதவுகிறது: பிரதைர்
தடு ்பூசி யன் ொட்மட ை் ொைி ் வுை் ைற் றுை்
வீைொவமத குமற ் வுை் , டிஜிட்டல் அணுகுமுமற
உதவுகிறது: பிரதைர்
‘ஒபர பூமி, ஒபர சு ொதொரை் ’ என்ற அணுகுமுமற மூலை்
ைனித இனை் நிே்ேயை் இந்த க ருந்கதொற் மற
கவல் லுை் : பிரதைர்

க ொவிட்-19ஐ
எதிர்த்து
ப ொரொட, உலகிற் கு
டிஜிட்டல்
க ொது
நன்மையொ
ப ொவின்
தளத்மத இந்தியொ வழங் கியதொல் , ப ொவின்
உல ளொவிய ைொநொட்டில் பிரதைர் திரு நபரந்திர பைொடி இன்று
உமரயொற் றினொர்.
அமனத்து நொடு ளிலுை் க ொபரொனொ கதொற் று ்கு உயிரிழந்தவர் ளு ்கு
அவரது
இரங் மல
கதரிவித்து
தனது
உமரமய
பிரதைர்
கதொடங் கினொர். 100 ஆை்டு ளில்
இது
ப ொன்ற
க ருந்கதொற் று
ஏற் டவில் மல
என்றுை் , எவ் வளவு
க ரிய
ே ்திவொய் ந்த
நொடொ
இருந்தொலுை் , இது ப ொன்ற ேவொமல தனியொ தீர் ் முடியொது என்றுை்
பிரதைர் குறி ்பிட்டொர்.
க ொவிட்-19 கதொற் றிலிருந்து ைனித இனை் ற் று ் க ொை்ட மி
் க ரிய
ொடை் , நொை் இமைந்து ைியொற் றி முன்பனற பவை்டுை் என் துதொன்.
சிறந்த முமற மள நொை் ஒருவரு ்க ொருவர் ற் று வழி ொட்ட பவை்டுை்
என பிரதைர் கூறினொர்.
நைது அனு வங் ள் , நிபுைத்துவை் ைற் றுை் வளங் ள் அமனத்மதயுை்
உல
ேமூ த்துடன்
கிர்ந்து க ொள் ள இந்தியொ உறுதிபூை்டுள் ளது
என் மத சுட்டி ் ொட்டிய பிரதைர், உல
நமடமுமற மள
ற் தில்
இந்தியொ ஆர்வைொ உள் ளது எனவுை் கூறினொர்.
க ருந்கதொற் று ்கு
எதிரொன
ப ொரொட்டத்தில் , கதொழில் நுட் த்தின்
மு ்கியத்துவத்மத
வலியுறுத்திய
பிரதைர்
திரு
நபரந்திர
பைொடி, கைன்க ொருள் என் து வளங் ள் தமட ள் இல் லொத ஒரு குதி

என்றொர்.
அதனொல் தொன்
இந்தியொ, கதொழில் நுட்
ரீதியொ
ேொத்தியைொனவுடன், தனது ப ொவிட் ை் ொைி ்பு ைற் றுை் ை்டுபிடி ்பு
கேயலிமய
அமனத்து
நொடு ளுை்
யன் டுத்துை்
விதைொ ்கியது. 200 மில் லியன் ப ர்
யன் டுத்துை் ஆபரொ ்கிய பேது
கேயலி, பைை் டுத்து வர் ளு ்கு
தயொர்நிமலயில்
கிமட ்குை்
கதொகு ் ொ உள் ளது என அவர் குறி ்பிட்டொர்.
இந்தியொவில்
யன் டுத்த ் ட்டதொல் , இது நிஜ உலகில் பவ ை் ைற் றுை்
அதி
அளவிற் கு பேொதமன கேய் ய ் ட்டுள் ளது என் மத நீ ங் ள்
உறுதியொ
நை் லொை் என உல
ொர்மவயொளர் ளிடை் பிரதைர்
கூறினொர்.
தடு ்பூசி ்கு
மு ்கியத்துவை்
க ொடு ்
் ட்டதொ வுை் , இதற் கு
திட்டமிடுை் ப ொது முற் றிலுை் டிஜிட்டல் அணுகுமுமறமய பின் ற் ற
இந்தியொ முடிவு கேய் ததொ வுை் பிரதைர் கூறினொர். இது, அவர் ளு ்கு
தடு ்பூசி
ப ொட ் ட்டுள் ளது
என் மத
நிரூபி ்
உதவுகிறது, கதொற் று ்கு
பிந்மதய
உலகில்
இயல் புநிமலமய
விமரவு ் டுத்துகிறது.
ொது ொ ் ொன
ைற் றுை்
நை்
ைொன
ஆதொரை் , எ ்ப ொது, எங் கு, யொரொல் தடு ்பூசி ப ொட ் ட்டது என் மத
நிருபி ்
ை ் ளு ்குஉதவுகிறது.
தடு ்பூசி
யன் ொட்மட
ை் ொைி ் வுை்
ைற் றுை்
வீைொவமத
குமற ் வுை் , டிஜிட்டல்
அணுகுமுமற உதவுகிறது என்றுை் பிரதைர் கூறினொர்.
ஒட்டுகைொத்த உல முை் ஒரு குடுை் ை் என்ற இந்திய தத்துவத்மத
ருத்தில் க ொை்டு, ப ொவின் தளை் பிறநொடு ளுை்
யன் டுத்துை்
வம யில்
தயொர் டுத்த ் டுகிறது.
விமரவில் , இது
எந்த
உல
நொடு ளு ்குை் கிமட ்குை் .
இந்த ப ொவின் தளத்மத உல த்து ்கு அறிமு
் டுத்த இன்மறய
ைொநொடு முதல் நடவடி ்ம
என திரு நபரந்திர பைொடி வலியுறுத்தி
கூறினொர். ப ொவின்
இமையதளை்
மூலை் , இந்தியொ 350 மில் லியன்
தடு ்பூசி படொஸ் மள ப ொட்டுள் ளது. சில நொட் ளு ்கு முன்பு, ஒபர
நொளில் 9 மில் லியன்
ப ரு ்கு
தடு ்பூசி ள்
ப ொட ் ட்டன.
பைலுை் , தடு ்பூசி
ப ொட்டு ்க ொை்டவர் ள் , அமத
நிருபி ்
எந்த
துை்டு சீட்மடயுை் எடுத்துே் கேல் லத் பதமவயில் மல. அது டிஜிட்டல்
வடிவிபலபய கிமட ்கிறது.
விரு ் முள் ள
நொடு ளின்
உள் நொட்டு
பதமவ ்ப ற்
இந்த
கைன்க ொருளின்
தனி ்
யனொ ் த்மதயுை்
பிரதைர்
எடுத்துமரத்தொர். ‘ஒபர பூமி, ஒபர சு ொதொரை் ’ என்ற அணுகுமுமற மூலை்
ைனித இனை் நிே்ேயை் இந்த க ருந்கதொற் மற கவல் லுை் என்ற
நை் பி ்ம யுடன் பிரதைர் தனது உமரமய நிமறவு கேய் தொர்.

நியூ டெல்லி
ஜூலை 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.

