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ಮಾಡುವರು 

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 03, 2020 

 

ಯುಎಸ್-ಇಂಡಿಯಾ 2020 ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಶ್ರೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಯವರು ಇಂದ್ು ವಿಡಿಯೇ ಕಾನಫರನ್ಸ  

ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು. 

 

ಯುಎಸ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟ್ಾಾಟೆಜಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನಶ್್ಪ್ ಫ ೇರಂ (ಯುಎಸ್ಐಎಸ್ಪಿಎಫ್) ಒಂದ್ು ಲಾಭರಹಿತ 

ಸಂಸೆೆಯಾಗಿದ್ುು ಅದ್ು ಭಾರತ ಮತುು ಯು.ಎಸ್ ನಡುವಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತುದೆ. 

 

ಆಗಸ್ಟ 31 ರಂದ್ು ಪಾರರಂಭವಾದ್ 5 ದಿನಗಳ ಸಭೆಯ ವಿಷಯವಂದ್ರ "ಯುಎಸ್-ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಾಾವಿಗೇರ್ಟ ನೂಾ 

ಚಾಲಂಜಸ್". 

 

ಸಭೆಯನುುದೆುೇಶ್ಸಿ ಮಾತನ್ಾಡಿದ್ ಶ್ರೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿಯವರು ಜಾಗತ್ರಕ ಸ್ಟ್ಾಂಕಾರಮಿಕವು ಎಲಿರ ಮೇಲ ಪ್ರಿಣಾಮ 

ಬೇರಿದೆ ಮತುು ಇದ್ು ನಮಮ ಸಿೆತ್ರಸ್ಟ್ಾೆಪ್ಕತವ, ನಮಮ ಸ್ಟ್ಾವ್ಜನಿಕ ಆರೂೇಗಾ ವಾವಸೆೆಗಳನುು, ನಮಮ ಆರ್ಥ್ಕ 

ವಾವಸೆೆಗಳನುು ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸುತ್ರುದೆ ಎಂದ್ು ಹೇಳಿದ್ರು. 

 

ಪ್ರಸುುತ ಪ್ರಿಸಿೆತ್ರಯು ಹೂಸ ಮನಸ್ನುು ಬಯಸುತುದೆ. ಅಭಿವೃದಿಿಯ ವಿಧಾನವು ಮಾನವ ಕೆೇಂದಿರತವಾಗಿದೆ. ಎಲಿರ 

ನಡುವ ಸಹಕಾರದ್ ಮನೂೇಭಾವ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದ್ು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. 

 

ಮುಂದಿನ ಹಾದಿಯ ಬಗೆ ಮಾತನ್ಾಡಿದ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರಯವರು ದೆೇಶವು ಸ್ಟ್ಾಮರ್ಥಾ್ವನುು ಹಚ್ಚಿಸುವುದ್ು, ಬಡವರನುು 

ಸುರಕ್ಷಿತಗೂಳಿಸುವುದ್ು ಮತುು ಭವಿಷಾದ್ಲ್ಲಿ ನಮಮ ನ್ಾಗರಿಕರಿಗ ಪ್ುರಾವ ನಿೇಡುವ ಬಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ರುದೆ. 

 

COVID ವಿರುದ್ಿ ಹೂೇರಾಡಲು ಮತುು ನ್ಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತ್ರ ಮೂಡಿಸಲು ತೆಗದ್ುಕೊಂಡ ವಿವಿಧ ಕರಮಗಳನುು 

ಉಲಿೇಖಿಸಿದ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರಯವರು, ಇಂತಹ ಎಲಾಿ ಆರಂಭಿಕ ಕರಮಗಳು 1.3 ಶತಕೊೇಟಿ ಜನರನುು ಮತುು ಸಿೇಮಿತ 

ಸಂಪ್ನೂಮಲಗಳನುು ಹೂಂದಿರುವ ದೆೇಶವು ವಿಶವದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ರ ಮಿಲ್ಲಯನ್ಸಗ ಕಡಿಮ ಸ್ಟ್ಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣವನುು ಹೂಂದಿದೆ 

ಎಂದ್ು ಖಚ್ಚತಪ್ಡಿಸಿದೆ. 

 

ಭಾರತದ್ ವಾಾಪಾರ ಸಮುದಾಯ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಣಣ ವಾಾಪಾರವು ಪ್ ವ್ಭಾವಿಯಾಗಿ ಕಾಯ್ನಿವ್ಹಿಸುತ್ರುದೆ ಎಂದ್ು 

ಅವರು ತಮಮ ಸಂತೊೇಷವನುು ವಾಕುಪ್ಡಿಸಿದ್ರು. ಏನೂ ಇಲಿದೆ ಪಾರರಂಭಿಸಿ, ಅವರು ನಮಮನುು ವಿಶವದ್ ಎರಡನೇ 

ಅತ್ರದೊಡಡ ಪಿಪಿಇ ಕಿರ್ಟಗಳ ತಯಾರಕರನ್ಾುಗಿ ಮಾಡಿದಾುರ ಎಂದ್ು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. 

 

ವಿವಿಧ ಸುಧಾರಣೆಗಳನುು ಉಲಿೇಖಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರಯವರು 1.3 ಬಲ್ಲಯನ್ಸ ಭಾರತ್ರೇಯರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ಮತುು 



ಮಹತ್ಾವಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ಮೇಲ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬೇರಲು ಸ್ಟ್ಾಂಕಾರಮಿಕ ರೂೇಗವು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದ್ು ಹೇಳಿದ್ರು. 

 

ಇತ್ರುೇಚ್ಚನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೆೇಶದ್ಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನುು ಮಾಡಲಾಗುತ್ರುದ್ುು, ಇದ್ು ವಾವಹಾರವನುು ಸುಲಭಗೂಳಿಸಿದೆ ಮತುು 

ಕೆಂಪ್ು-ಟ್ಾಾಪಿಸಮ್ ಅನುು ಕಡಿಮ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದ್ು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. 

 

ವಿಶವದ್ ಅತ್ರದೊಡಡ ವಸತ್ರ ಕಾಯ್ಕರಮದ್ ಕಾಯ್ಗಳು ಸಕಿರಯವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ರುವ ಮತುು ನವಿೇಕರಿಸಬಹುದಾದ್ ಇಂಧನ 

ಮೂಲಸ್ಟ್ೌಕಯ್ವನುು ವಿಸುರಿಸಲಾಗುತ್ರುದೆ ಎಂದ್ು ಶ್ರೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು. 

 

ರೈಲು, ರಸೆು ಮತುು ವಾಯು ಸಂಪ್ಕ್ವನುು ಹಚ್ಚಿಸುವ ಬಗೆಯೂ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರಯು ಉಲಿೇಖಿಸಿದಾುರ. 

 

ರಾಷ್ಟ್ಾೇಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೂೇಗಾ ಮಿಷನ್ಸ ನಿಮಿ್ಸಲು ಭಾರತವು ವಿಶ್ಷಟ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾದ್ರಿಯನುು ರಚ್ಚಸುತ್ರುದೆ ಎಂದ್ು 

ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. 

 

ಲಕ್ಾಂತರ ಜನರಿಗ ಬಾಾಂಕಿಂಗ್, ಕೆರಡಿರ್ಟ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತ್ರ ಮತುು ವಿಮಯನುು ಒದ್ಗಿಸಲು ನ್ಾವು ಅತುಾತುಮ ಫಿನ್ಸ-ಟೆಕ್ 

ಅನುು ಬಳಸುತ್ರುದೆುೇವ. ಈ ಎಲಾಿ ಉಪ್ಕರಮಗಳನುು ವಿಶವ ದ್ರ್ಜ್ಯ ತಂತರಜ್ಞಾನ ಮತುು ಜಾಗತ್ರಕ ಅತುಾತುಮ 

ಅಭಾಾಸಗಳನುು ಬಳಸಿ ತೆಗದ್ುಕೊಳಳಲಾಗುತ್ರುದೆ ಎಂದ್ು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. 

 

ಜಾಗತ್ರಕ ಪ್ ರೈಕೆ ಸರಪ್ಳಿಗಳನುು ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡಿಸುವ ನಿಧಾ್ರವು ವಚ್ಿಗಳ ಮೇಲ ಮಾತರವಲಿ ಎಂದ್ು ಸ್ಟ್ಾಂಕಾರಮಿಕ 

ರೂೇಗವು ಜಗತ್ರುಗ ತೊೇರಿಸಿದೆ ಎಂದ್ು ಶ್ರೇ ಮೇದಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವು ವಿಶ್ಾವಸವನುು ಸಹ ಆಧರಿಸಿರಬೇಕು. 

ಭೌಗೂೇಳಿಕತೆಯ ಕೆೈಗಟುಕುವಿಕೆಯ ರ್ಜೂತೆಗ, ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಈಗ ವಿಶ್ಾವಸ್ಟ್ಾಹ್ತೆ ಮತುು ನಿೇತ್ರ ಸಿೆರತೆಯನುು ಸಹ 

ಹುಡುಕುತ್ರುವ. ಭಾರತವು ಈ ಎಲಾಿ ಗುಣಗಳನುು ಹೂಂದಿರುವ ಸೆಳವಾಗಿದೆ. 

 

ಇವುಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತವು ವಿದೆೇಶ್ ಹೂಡಿಕೆಗ ಅನುಕೂಲಕರ ತ್ಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 

 

ಅಮರಿಕ, ಯುರೂೇಪ್, ಆಸೆಾೇಲ್ಲಯಾ ಅರ್ಥವಾ ಗಲ್ಫ ಜಗತುು ನಮಮನುು ನಂಬುತುದೆ ಎಂದ್ು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ 

ವಷ್ದ್ಲ್ಲಿ ನ್ಾವು 20 ಬಲ್ಲಯನ್ಸ ಡಾಲರ್ಗಳಷುಟ ವಿದೆೇಶ್ ಹೂಡಿಕೆ ಹರಿವನುು ಸಿವೇಕರಿಸಿದೆುೇವ. ಗೂಗಲ್, ಅಮಜಾನ್ಸ 

ಮತುು ಮುಬಡಾಲಾ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಭಾರತಕಾಾಗಿ ದಿೇರ್ಾ್ವಧಿಯ ಯೇಜನಗಳನುು ಪ್ರಕಟಿಸಿವ. 

 

ಪಾರದ್ಶ್ಕ ಮತುು ಊಹಿಸಬಹುದಾದ್ ಭಾರತ ಕೊಡುಗಗಳನುು ಮತುು ವಾವಸೆೆಯು ಪಾರಮಾಣಿಕ ತೆರಿಗ 

ಪಾವತ್ರದಾರರನುು ಹೇಗ ಪ್ ರೇತ್ಾ್ಹಿಸುತುದೆ ಹಾಗೂ ಬಂಬಲ್ಲಸುತುದೆ ಎಂಬುದ್ನುು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರಯವರು 

ಉಲಿೇಖಿಸಿದಾುರ. ಭಾರತದ್ ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಏಕಿೇಕೃತ, ಸಂಪ್ ಣ್ ಶಕುಗೂಂಡ ಪ್ರೂೇಕ್ಷ ತೆರಿಗ ವಾವಸೆೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದ್ು 

ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, 

 

ಶ್ರೇ ಮೇದಿಯವರು ದಿವಾಳಿತನ ಮತುು ಆರ್ಥ್ಕ ವಿಫಲತೆ ಕೊೇಡನುು ಉಲಿೇಖಿಸಿದ್ುು ಅದ್ು ಇಡಿೇ ಹಣಕಾಸು ವಾವಸೆೆಗ 

ಅಪಾಯವನುು ಕಡಿಮ ಮಾಡುತುದೆ. ಅವರು ಉದೊಾೇಗದಾತರಿಗ ಅನುಸರಣೆ ಹೂರಯನುು ಕಡಿಮ ಮಾಡುವ ಸಮಗರ 

ಕಾಮಿ್ಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಬಗೆ ಮತುು ಅದ್ು ಕಾಮಿ್ಕರಿಗ ಸ್ಟ್ಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ರಕ್ಷಣೆಯನುು ಹೇಗ ಒದ್ಗಿಸುತುದೆ ಎಂಬುದ್ರ 

ಬಗೆಯೂ ತ್ರಳಿಸಿದ್ರು. 



 

ಚಾಲನ್ಾ ಬಳವಣಿಗಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮಹತವ ಮತುು ಅದ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪ್ ರೈಕೆ ಎರಡನೂು ಭಾರತ ಹೇಗ 

ನಿಭಾಯಿಸುತ್ರುದೆ ಎಂದ್ು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರಯವರು ಚ್ಚ್ಚ್ಸಿದ್ರು. 

 

ಭಾರತವನುು ವಿಶವದ್ ಅತಾಂತ ಕಡಿಮ ತೆರಿಗ ತ್ಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ನ್ಾುಗಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತುು ಹೂಸ ಉತ್ಾಾದ್ನ್ಾ 

ಘಟಕಗಳಿಗ ಹಚ್ಚಿನ ಪ್ ರೇತ್ಾ್ಹ ನಿೇಡುವ ಮೂಲಕ ಇದ್ನುು ಮಾಡಲಾಗುತ್ರುದೆ ಎಂದ್ು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. 

 

ಕಡಾಡಯ ಇ-ಪಾಿರ್ಟಫಾಮ್್ ಆಧಾರಿತ ‘ಮುಖರಹಿತ ಮೌಲಾಮಾಪ್ನ’ ವನುು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರಯವರು 

ಉಲಿೇಖಿಸಿದ್ುು, ತೆರಿಗ ಪಾವತ್ರದಾರರ ಚಾಟ್ರ್ ರ್ಜೂತೆಗ ನ್ಾಗರಿಕರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇದ್ು ಬಹಳ ದ್ೂರ 

ಸ್ಟ್ಾಗಲ್ಲದೆ ಎಂದ್ು ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಾಂಡ್ ಮಾರುಕಟೆಟಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದ್ುವರಿದ್ ನಿಯಂತರಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗ 

ಪ್ರವೇಶದ್ ಸುಲಭತೆಯನುು ಖಚ್ಚತಪ್ಡಿಸುತುದೆ. 

 

ಜಾಗತ್ರಕ ಎಫ್ಡಿಐ ಒಳಹರಿವು ಶೇಕಡಾ 1 ರಷುಟ ಕುಸಿದಾಗ 2019 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕೆಾ ಎಫ್ಡಿಐ ಶೇ 20 ರಷುಟ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ 

ಮತುು ಇದ್ು ನಮಮ ಎಫ್ಡಿಐ ಆಡಳಿತದ್ ಯಶಸ್ನುು ತೊೇರಿಸುತುದೆ ಎಂದ್ು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. 

 

ಮೇಲ್ಲನ ಎಲಾಿ ಕರಮಗಳು ನ್ಾಳೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ್ ಮತುು ಸಮೃದಿಿಯನುು ಖಚ್ಚತಪ್ಡಿಸುತುದೆ ಎಂದ್ು ಶ್ರೇ 

ಮೇದಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಬಲವಾದ್ ಜಾಗತ್ರಕ ಆರ್ಥ್ಕತೆಗ ಸಹಕರಿಸುತ್ಾುರ. 

 

ಆತ್ಾಮನಿಭ್ರ್ ಭಾರತ್ ಅರ್ಥವಾ ಸ್ಟ್ಾವವಲಂಬ ಭಾರತವನುು ಮಾಡಲು 1.3 ಬಲ್ಲಯನ್ಸ ಭಾರತ್ರೇಯರು ಕೆೈಗೂಂಡ ಮಿಷನ್ಸ 

ಬಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರಯವರು ಪ್ರಸ್ಟ್ಾುಪಿಸಿದ್ರು, ಇದ್ು ಸೆಳಿೇಯವನುು ಜಾಗತ್ರಕದೊಂದಿಗ ವಿಲ್ಲೇನಗೂಳಿಸುತುದೆ ಮತುು 

ಭಾರತದ್ ಸ್ಟ್ಾಮರ್ಥಾ್ವು ಜಾಗತ್ರಕ ಶಕಿು ಗುಣಕವಾಗಿ ಕಾಯ್ನಿವ್ಹಿಸುತುದೆ ಎಂದ್ು ಹೇಳಿದ್ರು. 

 

ಭಾರತವನುು ಕೆೇವಲ ನಿಷ್ಟ್ಾಿಯ ಮಾರುಕಟೆಟಯಿಂದ್ ಜಾಗತ್ರಕ ಮೌಲಾ ಸರಪ್ಳಿಗಳ ಹೃದ್ಯಭಾಗದ್ಲ್ಲಿರುವ ಸಕಿರಯ 

ಉತ್ಾಾದ್ನ್ಾ ಕೆೇಂದ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಿವತ್ರ್ಸುವ ಬಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. 

 

ಮುಂದಿನ ಹಾದಿಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಮತುು ಸ್ಟ್ಾವ್ಜನಿಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ್ ಕೂಡಿದೆ ಮತುು 

ಕಲ್ಲಿದ್ುಲು, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ರೈಲವ, ರಕ್ಷಣಾ, ಬಾಹಾಾಕಾಶ ಮತುು ಪ್ರಮಾಣು ಶಕಿುಯಂತಹ ಕ್ಷೆೇತರಗಳನುು ತೆರಯುವುದ್ನುು 

ಉಲಿೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದ್ು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು. 

 

ಮಬೈಲ್ ಮತುು ಎಲಕಾಾನಿಕ್ , ವೈದ್ಾಕಿೇಯ ಸ್ಟ್ಾಧನಗಳು, ಫಾಮಾ್ ಕ್ಷೆೇತರಗಳಿಗಾಗಿ ಪಾರರಂಭಿಸಲಾದ್ ಉತ್ಾಾದ್ನ್ಾ 

ಲ್ಲಂಕ್ಡ ಪ್ ರೇತ್ಾ್ಹಧನ ಯೇಜನಗಳ ರ್ಜೂತೆಗ ಕೃಷ್ಟ್ಯಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳನೂು ಸಹ ಅವರು ಉಲಿೇಖಿಸಿದಾುರ. 

 

ಭಾರತದ್ಲ್ಲಿನ ಸವಾಲುಗಳಿಗ ಫಲ್ಲತ್ಾಂಶಗಳನುು ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನಂಬಕೆ ಇರುವ ಸಕಾ್ರವಿದೆ ಎಂದ್ು ಪ್ರಧಾನ 

ಮಂತ್ರರಯವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಳಿಸಿದ್ರು. 

 

ಭಾರತವು 35 ವಷ್ಕಿಾಂತ ಕಡಿಮ ವಯಸಿ್ನ 65% ಜನಸಂಖ್ಯಾಯನುು ಹೂಂದಿರುವ ಯುವ ದೆೇಶ ಎಂದ್ು ಅವರು 

ವಿವರಿಸಿದ್ರು, ಇದ್ು ಮಹತ್ಾವಕಾಂಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ ಮತುು ರಾಷಾವನುು ಹೂಸ ಎತುರಕೆಾ ತೆಗದ್ುಕೊಂಡು ಹೂೇಗಲು 



ನಿಧ್ರಿಸಿದೆ. ಭಾರತವು ರಾಜಕಿೇಯ ಸಿೆರತೆ ಮತುು ರಾಜಕಿೇಯ ನಿರಂತರತೆಯನುು ಹೂಂದಿರುವ ದೆೇಶವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದ್ು 

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತವ ಮತುು ವೈವಿಧಾತೆಗ ಬದ್ಿವಾಗಿದೆ ಎಂದ್ು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. 

ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 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. 

 


