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US -ISPF ന്റെ യു എസ്  -ഇന്ത്യ 2020 ഉച്ചക ോടിയിൽ 

പ്രധോനമപ്ന്ത്ി പ്രകയയ  സംഭോഷണം നടത്തി. 
റസപ്റ്റംബർ 03, 2020 

 
ഇന്ന് നടന്ന യു എസ് -ഇന്ത്യ 2020 ഉച്ചക ോടിയിൽ പ്രധോനമപ്ന്ത്ി പ്രീ നകേപ്ര കമോഡി 
വീഡികയോ ക ോൺഫെൻസിലൂറട പ്രകയയ  പ്രഭോഷണം നടത്തി 
 

യു എസ് -ഇന്ത്യ സ്പ്ടോറജിക് രോർട്ണർഷിപ്റ് കഫോെം(USISPF) ഇന്ത്യ അകമേിക്ക 

രങ്കോളിത്തത്തിൽ ലോകഭശ്ചയിലലോറയ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒേു സ്ഥോരനമോണ്. 

 

അഞ്ചി ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിന്ന ഉച്ചക ോടിയുറട വിഷയം "യു എസ് -ഇന്ത്യ രുയിയ 

റവലലുവിളി ളികലക്ക് നീങ്ങുകപോൾ" എന്നയോയിേുന്നു. 
 

ആക ോളമോയ ഈ ര ർച്ചവയോധി എലലോവറേയും ബോധിച്ചിേിക്കുന്നുറവന്നും, ഇത് നമ്മുറട 

ഉത്രയിഷ്ണുയറയയും, റരോയു ആകേോ യ സംവിധോനങ്ങറളയും, സോപത്തി  

സംവിധോനങ്ങറളയും രേീക്ഷിച്ചുറ ോണ്ടിേിക്കു യോറണന്നും ഉച്ചക ോടിറയ 

അഭിസംകബോധന റെയ്തത് പ്രീ നകേപ്രകമോദി അഭിപ്രോയറെട്ടു. 
 

നിലവിറല സോഹെേയത്തിന് നവീനമോയ ഒേു മോനസി ോവസ്ഥയോണ് ആവരയം. 

വി സനത്തിനു മോനവി യ ക പ്രീ േിക്കുന്ന യേത്തിലുള്ള മകനോഭോവമോണ് 

കവണ്ടത്.ഇയിൽ സഹ േണത്തിന്റെ ആവരയം എലലോവർക്കുമിടയിലുമുണ്ടോ ും , 

അകേഹം രെഞ്ഞു. 
 

േോജയം എകെോൾ വിഭവ കരഷി റമച്ചറെടുത്തു യും, രോവങ്ങറള സുേക്ഷിയേോക്കു യും 

ഞങ്ങളുറട രൗേന്മോേുറട ഭോവി ഉെെുള്ളയോക്കു യുമോണ് റെയ്യുന്നത്, മുകന്നോട്ടുള്ള 

പ്രഭോഷണത്തിൽ അകേഹം രെഞ്ഞു. 
 

ക ോവിഡ്-19 കനോട് പ്രയി േിക്കുന്നയിനുള്ള സൗ േയങ്ങൾ രക്തിറെടുത്തുന്നയിനും 

ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവകബോധം വർധിെിക്കുന്നയിനും സവീ േിച്ച വയയയസ്യ നടരടി ൾ 

രേോമർരിച്ചു റ ോണ്ട് ഇത്തേത്തിൽ കനേറത്ത യറന്ന സവീ േിച്ച നടരടി ളോണ് 1.3 

ദരലക്ഷം ആളു ൾ ഉള്ള ഉള്ള ഒേു േോജയറത്ത ഏറവും  ുെവ് മേണനിേക്കുള്ള 

േോജയങ്ങളിൽ ഒന്നോക്കി മോറിയറയന്ന് അകേഹം  അഭിപ്രോയറെട്ടു.  
 

ഇന്ത്യയിറല വയവസോയ സമൂഹം, പ്രകയയ ിച്ചും റെെു ിട വയവസോയങ്ങൾ സജീവമോണ് 

എന്നയിൽ അകേഹം സകന്ത്ോഷം  പ്ര ടിെിച്ചു. ഒന്നുമിലലോയ്തമയിൽ നിന്നും ആേംഭിച്ചു 
,കലോ ത്തിറല യറന്ന ഏറവും വലിയ േണ്ടോമറത്ത PPE  ിറ് നിെമോയോക്കളോയി ഇന്ത്യറയ 

മോറിയത് ഇവേോറണന്നും അകേഹം  ൂട്ടികച്ചർത്തു. 



 

വിവിധ രേിഷ് ോേങ്ങറള രേോമർരിച്ച പ്രധോനമപ്ന്ത്ി ര ർച്ചവയോധിയ്തക്ക് 1.3 ദരലക്ഷം 

വേുന്ന ഇന്ത്യക്കോേുറട ആപ് ഹങ്ങറളയും ലക്ഷങ്ങറളയും സവോധീനിക്കോനോയിറലലന്ന്  
അഭിപ്രോയറെട്ടു. 
 

 ൂടോറയ അടുത്തിറട േോജയത്തു ദീർഘ ോല പ്രഭോവങ്ങൾ ഉണ്ടോക്കുന്നയിനുള്ള 

രേിഷ് േണങ്ങൾ ബിസിറനസ്സ് എളുെവും  ോേയങ്ങളുറട നടത്തിെു ൾ മോറി 
വയ്തക്കുന്നത്  ുെവുമോയി മോെിയിേിക്കുന്നു. 
 

കലോ ത്തിറല ഏറവും വലിയ രോർെിട വയവസ്ഥയ്തക്കും രുനേുരകയോ  ഊർജ ഘടന ൾ 

വി സിെിക്കുന്നയിനുമുള്ള പ്രവർത്തങ്ങൾ അനയേോയി നടക്കുന്നുറണ്ടന്നും പ്രീ നകേപ്ര 

കമോഡി രെഞ്ഞു. 
 

പ്രധോനമപ്ന്ത്ി റെയിൽ, കെോഡ്, വോയു  യോ യ മോര് ങ്ങള് 

രക്തിറെടുത്തുന്നയിറനക്കുെിച്ചും രേോമർരിച്ചു. 
 

ഒേു കദരീയ ഡിജിറൽ റഹൽത്ത് മിഷനു കവണ്ടി ഇന്ത്യ സവികരഷമോയ ഡിജിറൽ മോയൃ  

യയ്യോെോക്കിറ ോണ്ടിേിക്കു യോറണന്നും അകേഹം അെിയിച്ചു. 
 

ബോങ്കിങ്, റപ് ഡിറ്, ഡിജിറൽ കരയ്തറമന്റ് , ഇൻഷുെൻസ് എന്നിവ ദരലക്ഷക്കണക്കിനു 
ആളു ളികലക്ക് എത്തിക്കുന്നയിനോയി ഞങ്ങൾ ഏറവും മി ച്ച സോപത്തി  -സോകങ്കയി  

മോർ ങ്ങൾ ഉരകയോ ിച്ച് റ ോണ്ടിേിക്കു യോണ്. ഇത്തേത്തിലുള്ള ഈ സംേംഭങ്ങളും 

കലോക ോത്തേ സോകങ്കയി  വിദയയും മി ച്ച നടരടി ളും ഉരകയോ ിച്ചോണ്  

നടെിലോക്കുന്നത്, അകേഹം രെഞ്ഞു.  
 

ആക ോള യലത്തിലുള്ള വിയേണ രൃംഖല ൾ വി സിെിക്കുന്നയിനുള്ള അടിസ്ഥോനം വില 

മോപ്യമോ േുറയന്നു ര ർച്ചവയോധി കലോ ത്തിനു യറന്ന  ോണിച്ചു റ ോണ്ടുക്കു യോറണന്നു 
പ്രീ. കമോഡി രെഞ്ഞു.ഇവ വിരവോസം അടിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ള  ൂടിയോയിേിക്കണം. 

ഭൂമിരോസ്പ്യരേമോയ ലോഭകത്തോറടോെം യറന്ന വിരവോസയയയും നയങ്ങളിറല സ്ഥിേയയും 

ഇകെോൾ  പനി ൾ  ണക്കിറലടുക്കുന്നു.ഇത്തേം  ുണങ്ങൾ എലലോം കെർന്ന സ്ഥലം 

യറന്നയോണ് ഇന്ത്യ. 

 

ഇവറയലലോം അടിസ്ഥോനമോക്കി, ഇന്ത്യ വികദര നികക്ഷരത്തിന് പ്രിയറെട്ട 

ലക്ഷയസ്ഥോനമോയി മോെുന്നുറവന്ന് അകേഹം രെഞ്ഞു. 
 

അകമേിക്കകയോ, യുകെോകെോ, ഔകപ്ടലിയകയോ അറലലങ്കിൽ  ൾകഫോ ആ റട്ട കലോ ം നമ്മിൽ 

വിരവോസമർെിക്കുന്നുറവന്ന് അകേഹം രെഞ്ഞു. ഈ വർഷത്തിൽ 20 ബിലയൺ 

കഡോളെിന്റെ വികദരനികക്ഷരം േോജയകത്തക്ക് ഒഴു ിറയത്തു യുണ്ടോയി.  ൂ ിൾ, 

ആമകസോൺ , മുബട്ല നികക്ഷരങ്ങൾ ഇന്ത്യയികലക്കോയുള്ള ദീർഘ ോല രദ്ധയി ളോണ് 

പ്രഖയോരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

 

ഇന്ത്യയുറട വോഗ്ദോനങ്ങൾ സുയോേയവും പ്രവെിക്കോൻ സോധയമോയയുമോറണന്ന് 
പ്രധോനമപ്ന്ത്ി രേോമർരിച്ചു,  ൂടോറയ സംവിധോനം സയയസന്ധമോയി നി ുയി നൽ ുന്നവറേ 

പ്രകെോദിെിക്കു യും രിന്ത്ുണയ്തക്കു യും റെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയുറട ജി എസ് ടി 
ഏക ോരിയമോയ , രൂർണമോയും സജ്ജമോയ രകേോക്ഷ നി ുയി സംവിധോനമോണ്, അകേഹം 

 ൂട്ടികച്ചർത്തു. 
 



ഇൻകസോൾവൻസി ആൻഡ് ബോങ്ക്െപ്റ്റ്സി ക ോഡ് റമോത്തം സോപത്തി  

സംവിധോനത്തിറലയും നഷ്ടസോധയയ റള  ുെയ്തക്കുന്നുറവന്നു പ്രീ കമോഡി രേോമർരിച്ചു. 
സമപ് മോയ റയോഴിലോളി നവീ േണ നടരടി ൾ റയോഴിൽ ദോയോക്കളുറട ബുദ്ധിമുട്ടു ൾ 

 ുെയ്തക്കുന്നുറവന്നും അത് എങ്ങറനയോണ് കജോലിക്കോർക്ക് സോമൂഹി  സുേക്ഷോ 

രേിേക്ഷ നൽ ുന്നറയന്ന് അകേഹം വിരദീ േിച്ചു. 
 

വളർച്ചയികലക്ക് നയിക്കുന്നയിൽ നികക്ഷരങ്ങളുറട പ്രോധോനയവും എങ്ങറനയോണ് ഇന്ത്യ 

അവരയത്തിന്റെയും വിയേണത്തിന്റെയും ഭോ ങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എന്നും 

പ്രധോനമപ്ന്ത്ി െർച്ച റെയ്തയു. 
 

ഇങ്ങറന റെയ്യുന്നയിനോൽ ഇന്ത്യ കലോ ത്തിറല യറന്ന ഏറവും  ുെവ് നി ുയിയുള്ള 

േോജയങ്ങളിൽ ഒന്നോയി മോെിയിേിക്കുന്നുറവന്ന്  ൂടോറയ രുയിയ നിര്മ്മോണ 

യൂണിറു ൾക്ക്  ൂടുയൽ ആനു ൂലയങ്ങൾ ലഭയമോ ുന്നുറവന്നു അകേഹം രെഞ്ഞു. 
 

നിര്ബോന്ധിയമോയ ഇ-പ്ലോറ്കഫോം 'മുഖം കനോക്കോറയയുള്ള അവകലോ നങ്ങൾ ' 

അടിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ളയോറണന്നും ഇത്  ൂടുയൽ  ോലകത്തയ്തക്ക് ജനങ്ങറളയും 

െോർട്ടെിറനോെം നി ുയിയടയ്തക്കുന്നവറേയും സഹോയിക്കുന്നുറവന്നു പ്രധോനമപ്ന്ത്ി 
രെഞ്ഞു. കബോണ്ട് മോർക്കറു ളിൽ യുടർന്ന് വേുന്ന നിയപ്ന്ത്ണ നവീ േണങ്ങൾ 

നികക്ഷര ർക്ക് മി ച്ച േീയിയിൽ ഇവ ലഭയമോക്കുന്നയിനും  ോേണമോ ുന്നു. 
 

ഇന്ത്യയുറട FDI 2019 ൽ 20 രയമോനകത്തോളം ഉയർന്നുറവന്നും, എന്നോൽ ആക ോള FDI 1 

രയമോനം യോഴു യോണ് റെയ്തയത്, ഇത് നമ്മുറട FDI  റെജിമിന്റെ വിജയറത്തയോണ് 

സൂെിെിക്കുന്നറയന്ന് അകേഹം രെഞ്ഞു. 
 

മു ളിൽ രെഞ്ഞിട്ടുള്ള എലലോ നടരടി ളും യി മോർന്നയു സമൃദ്ധമോയയുമോയ ഒേു 
നോറളറയ ഉെെോക്കുന്നയോണ്, പ്രി കമോഡി രെഞ്ഞു. ഇത് രക്തമോയ ഒേു ആക ോള 

സോപത്തി ോവസ്ഥയ്തക്ക് സംഭോവന റെയ്യുന്നയുമോണ്. 

 

1.3 ദരലക്ഷകത്തോളമുള്ള ഇന്ത്യക്കോേുറട ആത്മനിർഭർഭോേയിനോയുള്ള അറലലങ്കിൽ സവയം 

വിരവസനീയമോയ  ഴിവു ളുള്ള ഇന്ത്യയ്തക്കോയുള്ള മിഷൻ രേോമർരിച്ചു റ ോണ്ട്,ഇത് 

പ്രോകദരിയയറയ ആക ോളീ േണവുമോയി ബന്ധിെിക്കുന്നുറവന്നും ഇന്ത്യയുറട 

 ഴിവു ൾ ആക ോള  ഴിവു ൾ ഇേട്ടിെിക്കുന്നയിനു  ോേണമോ ുന്നുറവന്ന് പ്രധോനമപ്ന്ത്ി 
രെഞ്ഞു. 
ആക ോള മൂളോയ രൃംഖല ൾക്കിടയിൽ, റവെുറമോേു നിർജീവമോയ മോർക്കറ് 
എന്നയിലുരേി ഒേു സജീവമോയ നിർമോണ ഹബ് ആക്കി ഇന്ത്യറയ ഇത് മോറുന്നയോറണന്നു 
അകേഹം അഭിപ്രോയറെട്ടു. 
 

റരോയു, സവ ോേയ കമഖല ൾക്ക് മുകന്നോട്ടുള്ള വഴി അവസേങ്ങളുകടയോറണന്നും അകേഹം 

അഭിപ്രോയറെട്ടു, ഒെം  ൽക്കേി, ഖനനം, റെയിൽകവസ്, പ്രയികേോധം, ബഹിേോ ോരം 

 ൂടോറയ ആണകവോർജം എന്നിങ്ങറനയുള്ള കമഖല ൾ യുടങ്ങുന്നയിറനക്കുെിച്ചും 

അകേഹം രേോമർരിച്ചു. 
 

റമോബബൽ & ഇലക്കപ്ടോണിക്സ് , െി ിത്സ ഉര േണങ്ങൾ, ഫോർമസി കമഖല,  ൃഷി 
എന്നിവയിൽ ഉല്രോദനകത്തോട് ബന്ധറെട്ട ഇൻറസന്െീവ് രടടയി റളക്കുെിച്ച്എം 

അകേഹം രെഞ്ഞു. 
 



ഇന്ത്യയിറല റവലലുവിളി ൾക്ക് യക്കയോയ ഫലങ്ങൾ നൽ ോൻ  ഴിവുള്ളയും ബിസിറനസ്സ് 
റെയ്യുന്നയിനുള്ള സൗ േയറത്തകെോറലയറന്ന ജീവിക്കുന്നയിനുള്ള സൗ േയം പ്രധോനമോയി 
 ോണുന്നയുമോയ ഒേു ഭേണ ൂടമോണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളറയന്നും ഉച്ചക ോടിയിൽ അകേഹം 

രെഞ്ഞു. 
 

ഇന്ത്യ ഒേു യുവ േോജയമോണ്, ഇവിറട 65 % ത്തിൽ അധി ം ജനസംഖയയും 35 വയസ്സിനു 
യോറഴയുള്ളവേോണ്, ഇവർ ഇന്ത്യറയ രുയിയ ഉയേങ്ങളികലറക്കത്തിക്കണറമന്ന 

െിന്ത്ോ യിയുള്ളവേോണ്. േോപ്ഷ്ടീയ സ്ഥിേയയും േോപ്ഷ്ടീയരേമോയി യുടർച്ചയും ഉള്ളയിനോൽ 

ജനോധിരയയത്തിലും നോനോയവത്തിലുള്ള പ്രയിബദ്ധയ രുലർത്തുന്ന ഒേു േോജയമോണ് 

ഇന്ത്യറയന്നും അകേഹം  ൂട്ടികച്ചർത്തു.  
 
നയൂ ഡൽഹി  
03 റസപ്റ്റംബർ  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. 


