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US-ISPF ન ાં યએુસ-ભ રત 2020 શિખર સાંમલેનમ ાં વડ પ્રધ ન શવિષે પ્રરેક 
સાંબોધન રજૂ કર ેછે 

સપ્ટેમ્બર 03, 2020 

આજે વડ પ્રધ ન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ યુએસ-ભ રત 2020 શિખર સાંમેલનમ ાં શવડીયો કોન્દ્ફરન્દ્સ મ રફત શવિેષ 
પ્રેરક સાંબોધન આપ્યુાં હતુાં. 
 

યુએસ-ઇશન્દ્ડય  સ્ટ્રેટેજીક પ ટટનરશિપ ફોરમ (USISPF) એક નોન-પ્રોફફટ સાંસ્ટ્થ  છે જે ભ રત અને યુ.એસ. વચ્ચે 
ભ ગીદ ર મ ટે ક યટ કરે છે. 
 

31મી ઓગસ્ટ્ટન ાં રોજ િરૂ થયેલ  આ 5 ફદવસીય શિખર સાંમેલનનો શવષય “ઇશન્દ્ડય -યુએસ નેશવગેટટગ ન્દ્ય ુ
ચેલેન્દ્જીસ” છે. 
 

આ શિખર સાંમેલનમ ાં સાંબોધન કરત , શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્ુાં હતુાં કે વૈશવવક મહ મ રીએ દરેક વ્યશતતને 
પ્રભ શવત કરી છે અને તે આપણ  પ્રશતક ર, આપણ  જાહેર આરોગ્ય તાંત્રો, આપણ  આર્થથક તાંત્રોની કસોટી કરી 
રહી છે. 
 

તેણે કહ્ુાં હતુાં કે, વતટમ ન પફરશસ્ટ્થશતની મ ાંગ નવી મ નશસકત ની છે. એક એવી મ નશસકત  જય ાં શવક સ 
તરફનો અશભગમ મ નવ કેશન્દ્રય હોય. જય ાં દરેક વ્યશતત વચ્ચે સહક રની ભ વન ાં હોય. 
 

આગળન ાં મ ગટ શવિ ેવ ત કરત  વડ પ્રધ ન ેકહ્ુાં હતુાં કે દેિ ક્ષમત ઓ વધ રવ  પર, ગરીબોનુાં રક્ષણ કરવ  પર 
અને આપણ  ન ગફરકોન ાં ભશવષ્યને સુશનશવચત કરવ  પર ધ્ય ન કેશન્દ્રત કરી રહ્ો છે. 

કોશવડ સ મેની લડ ઇ મ ટે સુશવધ ઓ વધ રવ  મ ટ ેઅને ન ગફરકોમ ાં જાગરૂકત  વધ રવ  મ ટે લેવ મ ાં આવેલ ત 
શવશવધ પગલ ઓનો સાંદભટ લેત , વડ પ્રધ ન ેકહ્ુાં હતુાં કે આવ  તમ મ વહેલ  પગલ ઓએ સુશનશવચત કયુું છે કે 
1.3 અબજ લોકો ધર વતો અને મય ટફદત સ્ટ્ત્રોતો ધર વતો દેિ શવવવમ ાં સૌથી ઓછો પ્રશત શમશલયન મૃતયુાં દર 
ધર વે છે. 

તેણે ખુિી વ્યતત કરી હતી કે ભ રતનો વ્ય પ રી સમુદ ય, ખ સ કરીન ેન ન  વ્ય પ ર સફિય રહ્  છે. લગભગ 
નહીંવત મ ાંથી િરૂ કરત , તેઓએ આપણન ેશવવવમ ાં સૌથી મોટ  પીપીઇ ફકટન ાં ઉતપ દક બન વ્ય  છે. 



શવશવધ સુધ ર ઓને સાંદર્થભત કરત  વડ પ્રધ ન ેકહ્ુાં હતુાં કે આ મહ મ રીએ 1.3 અબજ ભ રતીયોની આક ાંક્ષ ઓ 
અને મહતવક ાંક્ષ ઓન ેપ્રભ શવત કરવ મ ાં શનષ્ફળ રહી ગઇ છે. 

તેણે કહ્ુાં હતુાં કે ત જેતરન ાં સમયમ ાં દેિમ ાં દૂરોગ મી સુધ ર ઓ થય  છે જેણે વ્ય પ રોને સરળ બન વ્ય  છે 
અને લ લજાજમ-વ દ ઓછો કયો છે. 

શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્ુાં હતુાં કે શવવવન ાં સૌથી મોટ  વ સ ક યટિમ પર સફિય રીતે ક યટ ચ લુાં છે અને પુનઃપ્ર પ્ય 
ઊજાટનુાં આાંતરમ ળખુાં શવસ્ટ્ત રવ મ ાં આવી રહ્ુાં છે. 

વડ પ્રધ ને રેલ, રોડ અને હવ ઇ કનેશતટશવટીને વેગ આપવ ન ેપણ સાંદર્થભત કય ટ હત . 

તેણે કહ્ુાં હતુાં કે ર શિય ફડશજટલ આરોગ્ય અશભય નનુાં શનમ ટણ કરવ  મ ટ ેભ રત એક અનન્દ્ય ફડશજટલ નમુનો 
બન વી રહ્ો છે. 

તેણે કહ્ુાં હતુાં કે, અમે લ ખો લોકોન ેબેન્ન્દ્કગ, િેફડટ, ફડશજટલ ચૂકવણીઓ અને વીમો પ્રદ ન કરવ  મ ટે ફફન-
ટેકનો શ્રેષ્ટ ઉપયોગ કરી રહ્  છીએ. આ તમ મ પહેલ શવવવ-કક્ષ ની ટેકનોલોજી અને વૈશવવક શ્રેષ્ઠ પ્રથ ઓનો 
ઉપયોગ કરીને હ થ ધરવ મ ાં આવી રહી છે. 

શ્રી મોદીએ કહ્ુાં હતુાં કે આ મહ મ રીએ શવવવને બત વ્યુાં છે કે વૈશવવક પૂરવઠ  સ ાંકળો શવકસ વવ  પરન ાં 
શનણટયો મ ત્ર ખચટ પર આધ ફરત ન હોવ  જોઇએ. તેઓ શવવવ સન ાં આધ ર પર પણ હોવ  જોઇએ. ભૂગોળની 
પરવડ ે તેવી ક્ષમત  સ થે, કાંપનીઓ હવે શવવવસશનયત  અને નીશત શસ્ટ્થરત ની પણ િોધ કરી રહ્  છે. ભ રત 
એવુાં સ્ટ્થળ છે જય ાં આ તમ મ ગુણો રહેલ  છે. 

તેણે કહ્ુાં હતુાં કે, આ ક રણસર, ભ રત શવદેિ રોક ણ મ ટે એક સૌથી મનપસાંદ ગાંતવ્યસ્ટ્થ ન બની રહ્ુાં છે. 

તેણે કહ્ુાં હતુાં કે, અમેરીક  હોય, યુરોપ હોય કે પછી ગલ્ફ હોય, સમગ્ર શવવવ અમ ર મ ાં શવવવ સ ર ખે છે. 
અમે આ વષટ દરશમય ન 20 અબજ ડોલરથી વધ રે શવદેિી રોક ણ મેળવ્યુાં છે. ગૂગલ, અમેઝોન અને મુબ દ લ  
ઇન્દ્વેસ્ટ્ટમેન્દ્્સે ભ રત મ ટે લ ાંબ -ગ ળ ની યોજન ઓ જાહેર કરી છે. 

વડ પ્રધ ને પ રદિટક અને અનુમ ન લગ વી િક ય તેવી ભ રતની ઑફરો અન ેપ્ર મ શણક કરવેર  ભરન ર ઓને તાંત્ર 
કેવી રીતે પ્રોતસ શહત કરે છે તેન ેસાંદર્થભત કય ટ હત . તેણે કહ્ુાં હતુાં કે, ભ રતનો જીએસટી એફકકૃત છે, સાંપૂણટ 
રીતે સક્ષમ કર યેલ પરોક્ષ કરવેર  તાંત્ર છે. 



શ્રી મોદીએ ન દ રી અને બેંકરપ્સી સાંશહત નો સાંદભટ લીધો હતો જે સમગ્ર ન ણ કીય તાંત્ર મ ટે જોખમ ઘટ ડે 
છે. તેણે વ્ય પક મજૂર સુધ ર ઓ પર પણ વ ત કરી હતી કે તે નોકરીપ્રદ ત ઓ મ ટે અનુપ લનન ાં ભ રમ ાં ઘટ ડો 
કરે છે અને કહ્ુાં હતુાં કે તે કમટચ રીઓ મ ટ ેકેવી રીતે સ મ જીક સુરક્ષ  પ્રદ ન કરે છે. 

વડ પ્રધ ને વૃશધધને વેગ આપવ મ ાં રોક ણની અગતયત ની અને ભ રત કેવી રીતે તેની મ ાંગ અને પૂરવઠ ની 
બ જુઓન ેહ થ ધર ેછે તેન ાં પર ચચ ટ કરી હતી. 

તેણે કહ્ુાં હતુાં કે આ ભ રતને શવવવમ ાં સૌથી ઓછ  કરવેર  ધર વતુાં ગાંતવ્ય સ્ટ્થ ન બન વીન ે અને નવ  
મેન્દ્યુફેતટટરગ એકમો મ ટે વધુ પ્રોતસ હનો આપીન ેકરવ મ ાં આવી રહ્ુાં છે. 

વડ પ્રધ ને ‘ફેસલેસ એસેસમેન્દ્ટ’ આધ ફરત ફરજીય ત ઇ-પ્લેટફોમટનો સાંદભટ લીધો હતો અને કહ્ુાં હતુાં કે તે 
કરવેરો-ભરન રન ાં સનદ સ થે ન ગફરકોને મદદ કરવ મ ાં ખુબ દૂર સુધી સ થ આપિે. બોન્દ્ડ મ કેટમ ાં એકધ ર  
શનયમનક રી સુધ ર ઓએ રોક ણક રો મ ટે સુલભત ની સરળત મ ાં વધ રો કરવ ને સુશનશવચત કરે છે. 

તેણે કહ્ુાં હતુાં કે 2019 મ ાં ભ રતમ ાં એફડીઆઇમ ાં 20 ટક નો વધ રો થયો હતો, જય રે વૈશવવક એફડીઆઇન ાં 
આવક પ્રવ હમ ાં 1 ટક નો ઘટ ડો થયો હતો અને આ અમ ર  એફડીઆઇ તાંત્રની સફળત  દિ ટવે છે. 

શ્રી મોદીએ કહ્ુાં હતુાં કે ઉપર જણ વેલ  તમ મ પગલ ઓ તેજસ્ટ્વી અને વધ રે સમૃધધ આવતીક લ સુશનશવચત 
કરિ.ે તેઓ વધ ર ેમજબૂત વૈશવવક અથટતાંત્રમ ાં પણ યોગદ ન આપિે. 

આતમશનભટર ભ રત અથવ  સ્ટ્વ વલાંબી ભ રત બન વવ  1.3 અબજ ભ રતીયો ધવ ર  ઉપ ડવ મ ાં આવેલ  
અશભય નન ેસાંદર્થભત કરત , વડ પ્રધ ને કહ્ુાં હતુાં કે તે સ્ટ્થ શનકને વૈશવવક સ થે સમ વી દે છે અને ભ રતની 
ત ક તો વૈશવવક બળ બહુગુણક તરીક ેક યટ કરે છે. 

તેણે કહ્ુાં હતુાં કે તે મ ત્ર શનશષ્િય બજાર હોવ મ ાંથી ભ રતનુાં રૂપ ાંતરણ કરીને વૈશવવક મૂલ્ય સ ાંકળોન ાં હ્રદય પર 
એક સફિય મેન્દ્યુફેતચટરગ હબ બન વવ ની બ બત છે. 

વડ પ્રધ ને કહ્ુાં હતુાં કે આગળનો મ ગટ શવપુલ તકોથી ભરપૂર છે, ખ સ કરીને ખ નગી અને જાહેર ક્ષેત્રોમ ાં અન ે
કોલસો, ખ ણક મ, રેલ્વે, સાંરક્ષણ, અવક િ અને અણુ ઊજાટ જેવ  ક્ષેત્રો ખોલવ નો સાંદભટ આપ્યો હતો. 

તેણે મોબ ઇલ અને ઇલેતરોશનતસ, તબીબી ઉપકરણો, ફ મ ટ ભેત્રો સ થે કૃશષમ ાં સુધ ર ઓ જેવ  ક્ષેત્રોમ ાં મોકળ િ 
આપવ ન ેપણ સાંદર્થભત કય ટ હત . 



વડ પ્રધ ને શિખર સાંમેલનને કહ્ુાં હતુાં કે ભ રતમ ાં પડક રોને લઇને એક એવી સરક ર છે જે પફરણ મોમ ાં મ ને 
છે, એક સરક ર જેન  મ ટે જીવન જીવવ ની સરળત  વ્ય પ ર કરવ ની સરળત  જેટલુાં જ મહતવ ધર વે છે. 

તેણે ભ રતન ે 65% વસ્ટ્તી 35 વષટથી ઓછી ઉંમરન ાં લોકો ધર વત  યુવ  દેિ તરીક ે વણટવ્યો હતો જેઓ 
આાંક ક્ષ ઓ ધર વે છે અને ર િન ેનવી ઉંચ ઇઓ પર લઇ જવ  મ ટે નતકી કયુું છે. તેણે કહ્ુાં હતુાં કે ભ રત 
ર જકીય શસ્ટ્થરત  અને ર જકીય સ તતયત  ધર વતો દેિ છે અને તે લોકિ હી અને શવશવધત  તરફ કફટબધધ છે. 

નવી ફદલ્હી 

સપ્ટમે્બર 03 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 

 


