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కోవిన్ (CoWIN) గ్లోబల్ క ాంక్లేవ్ 2021ను
ఉద్దేశిాంచి ప్రధ న మాంత్రి ప్రసాంగాం
జూలై 03, 2021
pకోవిడ్-19 తో పోరాడటం లో కోవిన్ ప్లాట్ ఫార్మ్ ను ఒక డిజిటల్ మాధ్య మ

సార్వ జనిక హితకారి రూపం లో ప్పపంచాని కి భార్తదేశం ఇవ్వ జూపుతున్న
తరుణంలో, కోవిన్ ప్లోట ల్ కాన్ప్లే్
ట ను ఉదేేశంచి ప్పసంగంచిన్ ప్పధాన్ మంత్రరి
కోవిన్ ా
ప్ల ట ్ ఫార్మ్ ను అందరి ఉపయోగానికి అనువుగా తీరిి దిదడ
ే ం
జరుగుతోంది; ఇది ఏ దేశాలకైనా అందుబాటు లోకి వ్స్తంది, దీనిని అనిన
దేశాలకు అందుబాటు లోకి తీస్కు రావ్డం జరుగుతుంది: ప్పధాన్ మంత్రరి
దాదాపుగా 200 మిలియన్ వినియోగదారులు ఉన్న ‘ఆరోగయ సేతు’ యాప్ డెవ్
లపప్లర్ ట కు ఉపయోగంచుకొనందుకు సిదం
ధ గా ఉన్న ఒక ాయ ేజీ అని చెాా లి:
ప్పధాన్ మంత్రరి
అటువ్ంటి మహమా్ రి కి సాటి రాగలిగంది వ్ంద సంవ్తస రాల కాలం లో
త
లేన లేదు; ఏ దేశం అయినా, ఎంత శప్లకివ్ంతమైన్
దేశం అయినా సరే, ఈ తర్
హా సవాలు ను ఒంటరిగా పరిష్క రించ జాలదు: ప్పధాన్ మంత్రరి
మన్మంతా కలసికప్లటుగగా కృషి చేయాలి, మన్మందర్ం ఒకక టై మందుకు
సాగాలి : ప్పధాన్ మంత్రరి
భార్తదేశం తన్ టీకాకర్ణ వ్యయ హానిన సిదం
ధ చేస్కొంటూన, పూరి త ప్లసాయయి డిజ
ిటల్ విధానానిన అవ్లంబంచింది: ప్పధాన్ మంత్రరి
ఒక భప్దమైన్టువ్ంటి, విశావ సనీయమైన్టువ్ంటి రుజువు అనది ప్పజల కు
వారు ఎపుా డు, ఎకక డ, ఎవ్రి దావ రా టీకామందు ను తీస్కొన్న దీ
చాటిచెపుా కోవ్డం లో సాయపడుతుంది: ప్పధాన్ మంత్రరి
టీకాకర్ణ తాలూకు వినియోగానిన గురించి పసిగటడ
గ ం లో డిజిటల్ విధాన్ం

తోడా డటమే కాక టీకామందు తాలూకు వ్ృథా ను కూడా సాధ్య మైన్ంత వ్ర్కు
తప్లగస్త
స్ ంది: ప్పధాన్ మంత్రరి
‘ఒక భూమి, ఒక ఆరోగయ ం’ అన విధాన్ం వెలుగు లో, మాన్వ్ జాతి ఈ మహ
మా్ రి పై తపా క పై చేయి ని సాధంచగలుగుతుంది: ప్పధాన్ మంత్రరి
కోవిడ్-19 తో పోరాడటానికి ఒక డిజిటల్ సార్వ జనిక హితకారి రూపం లో కోవిన్ ా
ప్ల ట ్ ఫార్మ్ ను ప్పపంచాని
కి భార్తదేశం ఇవ్వ జూపుతున్న పూర్వ ర్ంగం లో ప్పధాన్ మంత్రరి ప్లర ీ న్రేంప్ద మోదీ ఈ రోజు న్ జరిగన్
కోవిన్ ప్లోట ల్ కాన్ప్లే్
ట ను ఉదేేశంచి ప్పసంగంచారు.
మహమా్ రి కార్ణం గా అనిన దేశాల లో ప్రాణాల ను కోలోా యిన్ వారు అందరికీ ప్పధాన్ మంత్రరి
త చేస్తత తన్ ప్పసంగానిన మొదలుపెటాగరు. వ్ందేళ్ళ లో ఆ తర్హా మహమా్ రి కి సాటి
సంతాానిన వ్య ప్లకం
త
రాగలిగన్ వాయ ధ అంటూ ఏదీ లేదని, మరి అలాగే ఏ దేశిం అయినా గాని, ఎంత శప్లకివ్ంతమైన్
దేశిం
అయినా గాని, ఇటువ్ంటి సవాలు ను ఒంటరిగా ఉంటూ పరిష్క రించ జాలదు అని ప్పధాన్ మంత్రరి
వాయ ఖ్యయ నించారు. ‘‘ కోవిడ్-19 మహమా్ రి నుంచి నరుి కోవ్లసిన్ అతి ప్పమఖ ాఠం ఏమిటి అంటే మ
న్ం మాన్వాళి శ్రరేయం కోసం కలసికప్లటుగ గా, ఒకక టై మందుకు సాగాలి అనదే. ఒక దేశం నుంచి మరొక
దేశం నరుి కొంటూ, అతుయ తతమ అభాయ సాల ను గురించి ఒక దేశాని కి మరొక దేశం దారిని చూపుకొంటూ
మన్ం మందుకు పోవ్లసి ఉంది’’ అని ప్పధాన్ మంత్రరి అనాన రు.
అనుభవాల ను, ప్రావీణాయ నిన , వ్న్రుల ను ప్పపంచ సమదాయం తో పంచుకొన విష్యం లో భార్త
దేశం తాలూకు వ్చన్

ద
ప్ల త
ధ ను గురించి ప్పధాన్ మంత్రరి నొకిక చెపూత, ప్పపంచ అభాయ సాల నుంచి

నరుి కోవాలని భార్తదేశం తహతహలాడుతోంది అని పేరొక నాన రు. మహమా్ రి కి వ్య తిరేకం గా పోరాడ
టం లో సాంేతిక విజాానాని కి ఎంతయినా ప్రామఖయ ం ఉంది అని ప్లర ీ న్రేంప్ద మోదీ సా ప్లష్ం
గ చేశారు. వ్
న్రుల కు లోటు అంటూ ఉండని ఒక ర్ంగం ఏదైనా ఉంది అంటే అది సాఫ్ట గ వేర్మ ర్ంగం అని ఆయన్
అనాన రు. ఈ కార్ణం గాన భార్తదేశం కోవిడ్ ను ఆన్వాలు పప్లటి,గ ఆరా తీసేందుకు ఉదేేశంచిన్ ఒక
అప్ల టేష్న్ (యాప్) ను అది సాంేతిక పర్ం గా ఉనికి లోకి వ్చిి న్ వెనువెంటన లోకాని కి వెలడి
ట చేసింది
అని ఆయన్ చెాా రు. స్మారు గా 200 మిలియన్ మంది వినియోగదారుల తో ఈ ‘ఆరోగయ సేతు’ యాప్
అనది డెవ్లపర్మ లకు ఇటే గ అందుబాటు లోకి వ్చిి న్ ాయ ేజీ గా మారింది అని ఆయన్ తెలిారు. భార్
తదేశం లో ఇపా టిే ఉపయోగంచిన్ ఈ యాప్ ను వేగవ్ంతమైన్ పప్లదతి
ధ లో, విసాతర్ం గా వాసతవ్ ప్ప
పంచం లో పరీక్షంచడం జరిగందన విష్యం లో మీరు నిశి ంత గా ఉండవ్చుి అని అనిన దేశాల
శ్రరోతల కు ప్పధాన్ మంత్రరి వివ్రించారు.
టీకామందు ను ప్పజల కు ఇప్లా ంచే కార్య ప్కమానికి ఉన్న ప్రామఖయ ినిన దృషి గ లో పెటుగకొని భార్తదేశం
ఈ టీకాకర్ణ వ్యయ హానిన సిదం
ధ చేస్తన్న దశ లోన దీని కోసం ఒక పూరి త ప్లసాయయి డిజిటల్ విధానానిన అనుస
రించాలి అని నిర్ ణయం తీస్కొందని ప్పధాన్ మంత్రరి అనాన రు. ఇది ప్పజల కు వారు టీకా ను తీస్కోవ్
డం జరిగందని, మహమా్ రి ప్రా లయ ం ప్కమం గా తప్లగ స్ ప్పపంచం లో సాధార్ణ ప్లసితి
య వేగం గా ఏర్ా
డుతుందని నిరూప్లంచడం లో సహాయకారి అవుతుంది అని ఆయన్ చెాా రు. ప్పజల కు వారు

ఎపుా డు, ఎకక డ, ఎవ్రి దావ రా టీకా వేయడమైందో నిరాధర్ణ చేసేందుకు స్ర్క్షతిం, పదిలిం, విశవ స
నీయిం అయిన్టువ్ంటి ఒక నిదర్శ న్ం తోడా డుతుందని ఆయన్ అనాన రు. టీకామందు
వినియోగానిన పర్య వేక్షంచడానికి, టీకా మందు వ్ృథా ను వీలైన్ంత తప్లగ స్ంచడానికి కూడా డిజిటల్
విధాన్ం సహాయకారి కాగలుగుతుంది అని ఆయన్ అనాన రు.
యావ్ప్లతుత ప్పపంచానిన ఒక కుటుం ం అని భావ్న్ చేసే భార్తదేశం తతావ ని కి తగన్ప్లటుటగాన కోవిడ్ టీకాక
ర్ణ సం ంధ ా
ప్ల ట ్ ఫార్మ్ కోవిన్ ను ఎవ్రైనా అందులోకి ప్పవేశంచేందుకు వీలు గా తీరిి దిదడ
ే ంజ
రుగుతోంది అని ప్పధాన్ మంత్రరి చెాా రు. తవ ర్లోన, అది ప్పపంచం లోని ఏ దేశాని కి అయినా గాని,
అదే విధ్ంగా అనిన దేశాల కు కూడాను అందుబాటు లోకి వ్ప్లస్తంది అని ఆయన్ వెలడి
ట ంచారు.

ఈా
ప్ల ట ్ ఫార్మ్ ను ప్పపంచ వాయ పతం గా పరిచయం చేయడానికి నటి కాన్ప్లే్
ట ఒక ప్పథమ ప్పయతన ిం
అని ప్లర ీ న్రేంప్ద మోదీ సా ప్లష్ం
గ చేశారు. కోవిన్ దావ రా భార్తదేశం 350 మిలియన్ డోస్ ల కోవిడ్ టీకాల
ను ఇప్లా ంచింది అని ప్పధాన్ మంత్రరి వెలడి
ట ంచారు. దీనిలో భాగం గా 9 మిలియన్ మంది ప్పజల కు
ఒే రోజు లో టీకా మందును వేయడమైందని కూడా ఆయన్ వివ్రించారు. పైపెచుి టీకా
వేయించుకొన్న వ్య ప్లకుత లు ఏ సమాచారానిన అయినా రుజువు పర్చడం కోసం కాగతం మకక ల వ్ంటి
వాటిని వారి వెంట అటే గ పెటుగకోవ్లసిన్ అవ్సర్ం సైతం లేదని ఆయన్ అనాన రు. తతస ం ంధ స
మాచార్ం అంతా డిజిటల్ మాధ్య మం దావ రా లభయ ం అవుతుంది అని ఆయన్ అనాన రు. ఆసప్లకి త గల
దేశాల ప్లసాయనిక అవ్సరాల కు తప్లగటు
స్ప్ల టగా సాఫ్ట గ వేర్మ లో మారుా చేరుా ల ను చేస్కొనందుకు వీలు ఉంది
అని కూడా ప్పధాన్ మంత్రరి ప్పమఖం గా ప్పకటించారు. ‘వ్న్ అర్మ య, వ్న్ హెల్’య (‘ఒక భూమి, ఒక
ఆరోగయ ం’) విధాన్ం తాలూకు మార్ స్దర్శ కతవ ం లో మాన్వ్ జాతి ఈ విశవ మారి పై పైచేయి ని సాధంచడం
త చేస్తత ప్పధాన్ మంత్రరి తన్ ప్పసంగానిన మగంచారు.
తథయ ిం అని ఆశాభావానిన వ్య ప్లకం
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