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PM Launches pan India rollout of COVID-19 vaccination drive

Indian response to corona is one of self-confidence and self-reliance: PM

World hasn’t seen vaccination drive of this level ever: PM

Indian response to Corona has been acknowledged globally: PM

Pays tribute to frontline Corona Warriors
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The  Prime  Minister,  Shri  Narendra  Modilaunched  the  pan  India  rollout  of

COVID-19 vaccination drive via video conferencing today.  This is the world’s

largest vaccination program covering the entire length and breadth of the coun-

try.  A total of 3006 session sites across all States and UTs were virtually con-

nected during the launch.

The Prime Minister started his speech by paying compliments to the scientists

who were associated with the development of the vaccines. He said, usually it

takes years to prepare a vaccine but here, in such a short time, not one but two

made-in-India vaccine were launched. The Prime Minister cautioned the people

to be careful about not missing taking two doses. He said that there will be a

gap of one month between the doses. He asked people to keep their guards up

even after taking the vaccine as only two weeks after taking the second dose,

human body will develop necessary immunity against Corona.

The Prime Minister put the unprecedented scale of the vaccination drive in per-

spective by informing that,  in the first  round itself,  3  crore  people, which is



more than population of at least 100 countries of the world, are being vacci-

nated. He said that this needs to be taken up to 30 crores in the second round

when elderly and people with serious co-morbidities will be vaccinated. He said

that there are only three countries- India, USA and China, who have the popula-

tion of more than 30 crore. 

The Prime Minister asked people not to give heed to rumours and conspiracy

theories as Indian vaccine scientists, medical system, Indian process and institu-

tional mechanism in this regard is trusted globally and this trust is earned with a

consistent track record.

The  Prime  Minister  congratulated  the  country  for  a  united  and  brave  fight

against corona. He termed the Indian response to corona as one of self-confi-

dence and self-reliance. He noted a determination of not to let the confidence

weaken in every Indian. He dwelled at length on the contribution of doctors,

nurses, para medical staff, ambulance drivers, ASHA workers, sanitation work-

ers, police and other frontline workers who endangered their lives to save other.

Some of them didn’t even return to their homes as they lost their lives in the

fight against the virus, noted a solemn Prime Minister. The frontline warriors

brought hope in an environment of despondency and fear, today, by vaccinating

them  first,  country  is  acknowledging  their  contribution  with  gratitude,  Shri

Modi said.

Recalling  the  initial  days  of  the  crisis,  the  Prime  Minister  noted  that  India

showed alertness and took right decisions at the right moments. Two weeks be-

fore the first case, which was detected on 30th January 2020, India had formed

High-Level Committee. India had started proper  surveillance  exactly one year

ago from today. On 17th January 2020, India issued its first advisory and India

was among the first nations to start screening of passengers at the airports.



The Prime Minister congratulated the countrymen to pass the challenge of disci-

pline and patience during the Janata Curfew. He pointed out that the exercise

prepared the country psychologically for the lockdown.  Morale  of the country

was kept high with the campaigns like taali-thali and lighting of diya, the Prime

Minister added.

Shri Modi also talked about evacuation of Indians stuck abroad. In a time when

many countries of the world had left their citizens stranded in China, India evac-

uated not only the Indians bit citizens of other countries. He recalled sending of

entire lab to a country that was finding it difficult to test evacuating Indians.

The Prime Minister said India’s response to the crisis has been acknowledged

globally. It was an example of the integrated and unified response from centre,

states, local governments, government offices, social bodies who performed ef-

ficiently in unison, The Prime Minister concluded.

After the speech Prime Minister tweeted “India begins the world’s #Largest-

VaccineDrive. This is a day of pride, a celebration of the prowess of our scien-

tists and hardwork of our medical fraternity, nursing staff, police personnel and

sanitation workers.

May everyone be healthy and free from illness.” With the Vedic prayer of uni-

versal health, happiness and freedom from sorrow –

सर्वे�भर्वेन्तुसुखि	नःसर्वे�सन्तुनिनरामया।

सर्वे�भद्राणि�पश्यन्तुमाकश्चि�त्दःु	भाग्भरे्वेत्।।

****



الوزراء   مكتبرئيس

- كوفيد         ضد للتطعيم الهند عموم حملة يطلق الوزراء 19رئيس

            : الذات  على واالعتماد بالنفس الثقة عن تنم كورونا فيروس لمواجهة الهند استجابة الوزراء رئيس

        : قبل  من الحجم بهذا حملة العالم يشهد لم الوزراء رئيس

       : كورونا  فيروس لمواجهة الهند الستجابة العالم يشهد الوزراء رئيس

كورونا        فيروس مواجهة في األمامية الخطوط بمحاربي يشيد

 : النشر  2021يناير  16تاريخ

الصحفي   اإلعالم مكتب

-          / كوفيد    ضد للتطعيم الهند عموم حملة بإطالق مودي ناريندرا السيد الوزراء رئيس تقنية  19قام عبر

. البالد               أنحاء جميع يشمل حيث العالم في للتطعيم برنامج أكبر يعد فيما اليوم، كونفرنس الفيديو

ربط      تم الحملة، إطالق .3006وخالل االتحادية        الوالياتواألقاليم جميع في ً افتراضيا موقع

   :  . يستغرق          ما عادة قال اللقاحات بتطوير قاموا الذين بالعلماء باإلشادة حديثه الوزراء رئيس استهل

بل                 واحد لقاح ليس تدشين نعلن القصير، الوقت هذا مثل وفي اليوم ولكن سنوات، ما لقاح إعداد

          . جرعتين     تناول ضرورة بشأن الحذر توخي الشعب الوزراء رئيس وناشد الهند في تصنيعهما تم لقاحين

          . أن      حيث اللقاح تناول بعد حتى بالحرص الشعب طالب كما واحد شهر بينهما يفصل اللقاح من

الجرعة                تناول من أسبوعين مرور بعد إال كورونا فيروس ضد الالزمة المناعة يطور ال اإلنسان جسم

. اللقاح   من الثانية

تشمل               األولى المرحلة إن قائالً التطعيم لحملة المسبوق وغير الكبير النطاق إلى الوزراء رئيس وأشار

سكان         30تطعيم  تعداد عن يزيد عدد وهو شخص، . 100مليون وقال       األقل على العالم دول من دولة

إلى           الثانية المرحلة في يرتفع أن ينبغي الرقم هذا السن      300إن كبار تطعيم يتم عندما مليون

         . والواليات     الهند هي فقط، دول ثالث هناك إن وقال خطيرة مصاحبة بأمراض المصابين واألشخاص

من         أكثر سكانها تعداد يبلغ والصين، األمريكية .300المتحدة نسمة   مليون



علماء             أن حيث المؤامرة ونظريات الشائعات إلى االلتفات عدم الشعب الوزراء رئيس وناشد

جميع             في بالثقة تتمتع الهند في المؤسسية واآلليات واإلجراءات الطبية والمنظومة الهنود اللقاحات

. باإلنجازات         الحافل سجلها عن ناتجة الثقة وهذه العالم أنحاء

 . ووصف              كورونا فيروس مجابهة في وشجاعة وحدة من أبدته ما على البالد الوزراء رئيس وهنأ

  . إلى             وأشار الذات على واالعتماد بالنفس الثقة عن تنم بأنها كورونا فيروس لمواجهة الهند استجابة

    . جهود            عن بإسهاب وتحدث هندي مواطن كل لدى تضعف وتركها الثقة هذه إهمال عدم على اإلصرار

الرعاية            مجال في والعاملين اإلسعاف سيارات وسائقي الطبيين والمساعدين التمريض وقطاع األطباء

( المجتمعية   الخطوط(         ASHAالصحية في العاملين من وغيرهم والشرطة الصحي الصرف وعمال

       . لم         بعضهم أن إلى الوزراء رئيس وأشار اآلخرين أرواح إنقاذ أجل من بحياتهم خاطروا الذين األمامية

   /   . مقاتلي          إن مودي السيد وقال الفيروس ضد المعركة في حياتهم فقدوا ألنهم ديارهم إلى يعودوا

أوالً،              تطعيمهم خالل من واليوم، السائدة، والخوف اليأس حالة وسط األمل بثوا األمامية الخطوط

. لمساهماتهم     امتنانها عن الدولة تعرب

في                 صائبة قرارات واتخذت يقظة أبدت الهند أن الوزراء رئيس قال لألزمة، األولى األيام إلى إشارة وفي

          . في  اكتشفت والتي األولى، اإلصابة اكتشاف من أسبوعين وقبل المناسبة ،2020يناير  30اللحظات

        . عام       قبل للمراقبة المالئمة اإلجراءات الهند بدأت لقد المستوى رفيعة لجنة شكلت قد الهند كانت

  . في    اليوم من بالضبط ينبغي        2020يناير  17واحد التي باإلرشادات لها بيان أول الهند أصدرت ،

. المطارات             في الركاب فحص في بدأت التي الدول أولى من الهند وكانت اتباعها،

 . وأشار              التجوال حظر فترة خالل والصبر االنضباط تحدي اجتياز على الوطن أبناء الوزراء رئيس وهنأ

       . للبالد         المعنوية الروح أن الوزراء رئيس وأضاف اإلغالق لفترة نفسيا البالد أعد اإلجراء هذا أن إلى

مثل     " حمالت بفضل مرتفعة " taali-thaliظلت (.lighting of diyaو"  المصباح" )  نور

      .        / العديد   فيه تركت الذي الوقت وفي الخارج في العالقين الهنود إجالء عن مودي السيد تحدث كما

الدول                مواطني ولكن فقط، الهنود بإجالء الهند تقم لم الصين، في عالقين مواطنيها العالم دول من

               . تم  الذين الهنود اختبار في صعوبة يجد كان بلد إلى كامل مختبر إرسال إلى وأشار ً أيضا األخرى

إجالؤهم.



      . أنها          قائالً حديثه الوزراء رئيس واختتم األزمة لهذه الهند الستجابة شهد العالم إن الوزراء رئيس وقال

والحكومات            والواليات المركزية الحكومة فيها شارك التي والموحدة المتكاملة لالستجابة ً كانتمثاال

مع              انسجام في بكفاءة دوره منها كل أدى حيث االجتماعية، والهيئات الحكومية والهيئات المحلية

. األخرى  الجهات

" : قائالً      الوزراء رئيس غرد الخطاب، .  وعقب يوم        إنه العالم مستوى على تطعيم حملة أكبر تطلق الهند

التمريض              وأطقم الطبي المجال في العاملين إلخواننا الحثيثة والجهود علمائنا ببراعة فيه نحتفي فخر

. الصحي     الصرف وقطاع الشرطة ورجال

". والعافية     الصحة بدوام للجميع تمنياتنا
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