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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦ ਤ
ਿੱ ਾ US-ISPF ੇ ਅਮਰੀਕਾ -ਭਾਰਤ 2020 ਸੰਮਲ
ੇ ਨਦ ਚ
ਿੱ ਦ ਸ਼ੇਸ਼ ਮਿੱਖ
ਭਾਸ਼ਣ
3 ਸਤੰਬਰ, 2020
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਨਦਰੰ ਰ ਮੋ ੀ ਨੇ ਅਿੱਜ ੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ -ਭਾਰਤ 2020 ਸੰਮੇਲਨ ਦ ਿੱਚ ਦ ਸ਼ੇਸ਼ ਮਿੱਖ ਭਾਸ਼ਣ
ਦ ਿੱਤਾ।
ਅਮਰੀਕਾ -ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈ ਾਲੀ ਮੰਚ (US-ISPF) ਗੈਰ-ਮਨਾਫਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦ ਿੱਚ
ਭਾਈ ਾਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਾ ਹੈ।
31 ਅਗਸਤ ਨੰ ਸ਼ਰ ਹੋਏ ਇਸ 5 ਦ ਨਾਾਂ ੇ ਸੰਮੇਲਨ ਾ ਦ ਸ਼ਾ ਹੈ, “ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਨ ੀਆਾਂ ਚਣੌ ਤੀਆਾਂ ਾ ਸਾਮਹਣਾ"।
ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰੀ ਨਦਰੰ ਰ ਮੋ ੀ ਨੇ ਦਕਹਾ ਦਕ ਦ ਸ਼ ਦ ਆਪ੍ੀ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਦਰਆਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪ੍ਾਇਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਚਕਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਾਡੀਆਾਂ ਜਨਤਕ ਦਸਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਦਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਾਂ ਾ ਇਮਦਤਹਾਨ ਲੈ ਦਰਹਾ
ਹੈ।
ਮੌਜ ਾ ਹਾਲਾਤ ਦ ਿੱਚ ਨ ੀਂ ਸੋਚ ਲੋ ੜੀਂ ੀ ਹੈ। ਅਦਜਹੀ ਸੋਚ, ਦਜਸ ਅੰ ਰ ਦ ਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮਨਿੱਖੀ ਹੋ ੇ। ਦਜਿੇ ਹਰ ਦਕਸੇ
ਰਦਮਆਨ ਭਾਈ ਾਲੀ ੀ ਭਾ ਨਾ ਹੋ ੇ, ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੇ ਦਕਹਾ।
ਭਦ ਿੱਖ ੀ ਗਿੱਲ ਕਰ ੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਕਹਾ ਦਕ ਸਾਡਾ ੇਸ਼ ਸਮਰਿੱਿਾ ਧਾਉਣ, ਗਰੀਬਾਾਂ ਨੰ ਸਰਿੱਦਖਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਨਾਗਦਰਕਾਾਂ ਨੰ ਭਦ ਿੱਖ ਦ ਿੱਚ ਸਰਿੱਦਖਅਤ ਰਿੱਖਣ 'ਤੇ ਕੇਂ ਰ ਤ ਹੈ।
COVID ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦ ਧਾ ਾਾਂ ਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਦਰਕ ਜਾਗਰਕਤਾ ਧਾਉਣ ਲਈ ਚਿੱਕੇ ਗਏ ਿੱਖ- ਿੱਖ ਕ ਮਾਾਂ ਾ
ਦਜ਼ਕਰ ਕਰ ੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਕਹਾ ਦਕ ਜਲ ੀ ਹੀ ਅਦਜਹੇ ਉਪ੍ਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੀ 1.3 ਅਰਬ ਲੋ ਕਾਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ
ਸਰੋਤਾਾਂ ਾਲੇ ਇਸ ੇਸ਼ ੀ ਮੌਤ ਰ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲਿੱਖ ਨੀਆਾਂ ਦ ਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹੈ।
ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਿੱਲ 'ਤੇ ਖਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਦਕ ਭਾਰਤ ਾ ਪ੍ਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਖਾਸਕਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਦਕਦਰਆਸ਼ੀਲ ਦਰਹਾ ਹੈ।
ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੇ ਦਕਹਾ ਦਕ ਲਗਭਗ ਦਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੇ ਸਾਨੰ ਨੀਆ ਾ ਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡਾ ਪ੍ੀਪ੍ੀਈ ਦਕਿੱਟ ਦਨਰਮਾਤਾ ਬਣਾ
ਦ ਿੱਤਾ ਹੈ।

ਿੱ - ਿੱਖ ਸਧਾਰਾਾਂ ਾ ਦਜ਼ਕਰ ਕਰ ੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਦਖਆ ਦਕ ਇਹ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ 1.3 ਅਰਬ ਭਾਰਤੀਆਾਂ ੀਆਾਂ ਇਿੱਛਾ ਾਾਂ
ਖ
ਅਤੇ ਅਦਭਲਾਸ਼ਾ ਾਾਂ ਨੰ ਪ੍ਰਭਾ ਤ ਕਰਨ ਦ ਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੇ ਦਕਹਾ ਦਕ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦ ਿੱਚ ੇਸ਼ ਦ ਿੱਚ ਹਣ ਤਿੱਕ ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ਰਨ ਸਧਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਦਜਨਹ ਾਾਂ ਸ ਕਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ
ਸਖਾਲਾ ਹੋ ਦਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਰੀ ਨਦਰੰ ਰ ਮੋ ੀ ਨੇ ਦਕਹਾ ਦਕ ਨੀਆ ੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਿੱਲ ਦਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਨਦ ਆਉਣਯੋਗ ਓਰਜਾ ੇ ਬਦਨਆ ੀ ਢਾਾਂਚੇ ਾ ਦ ਸਿਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਦਰਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੇਲ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਹ ਾਈ ਸੰਪ੍ਰਕ ਧਾਉਣ ਾ ੀ ਦਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ।
ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੇ ਦਕਹਾ ਦਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਡਜੀਟਲ ਦਸਹਤ ਦਮਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦ ਲਿੱਖਣ ਦਡਜੀਟਲ ਮਾਡਲ ਦਤਆਰ ਕਰ ਦਰਹਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਲਿੱਖਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੰ ਬੈਂਦਕੰਗ, ਕਰਜ਼ੇ, ਦਡਜੀਟਲ ਭਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰ ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਫਾਇਨੈ ਨਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਨੋ ਲੋਜੀ ੀ
ਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ। ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੇ ਦਕਹਾ ਦਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਾਂ ਪ੍ਦਹਲਾਾਂ ਦ ਿੱਚ ਦ ਸ਼ ਪ੍ਿੱਧਰੀ ਟੈਕਨੋ ਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਰਬੋਤਮ ਪ੍ਰਿਾ ਾਾਂ ੀ ਰਤੋਂ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਰੀ ਮੋ ੀ ਨੇ ਦਕਹਾ ਦਕ ਇਸ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਨੀਆ ਨੰ ਇਹ ਦ ਖਾ ਦ ਿੱਤਾ ਹੈ ਦਕ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਚੇਨ ਦ ਕਸਤ ਕਰਨ ਾ ਫੈਸਲਾ
ਦਸਰਫ ਖਰਦਚਆਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ੀ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀ ੇ ਹਨ। ਭਗੋਲਕ ਿਾਾਂ ਨੰ ਲੈ ਣ
ੀ ਸਮਰਿੱਿਾ ੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਪ੍ਨੀਆਾਂ ਹਣ ਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਦਿਰਤਾ ੀ ਭਾਲ ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਣ
ਭਾਰਤ ਦ ਿੱਚ ਮੌਜ ਹਨ।
ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੇ ਦਕਹਾ ਦਕ ਇਨਹ ਾਾਂ ਗਿੱਲਾਾਂ ੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦ

ੇਸ਼ੀ ਦਨ ੇਸ਼ ਲਈ ਦ ਲਦਖਿੱਚ ੀਂ ਜਗਹਾ ਬਣ ਦਰਹਾ ਹੈ।

ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੇ ਦਕਹਾ ਦਕ ਬੇਸ਼ਕ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋ ੇ ਜਾਾਂ ਯਰਪ੍ ਹੋ ੇ ਜਾਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਹੋ ੇ ਜਾਾਂ ਖਾੜੀ ਹੋ ੇ, ਸਾਰੀ ਨੀਆਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ
ਕਰ ੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ੌਰਾਨ ਸਾਨੰ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਿੱਧ ਾ ਦ ੇਸ਼ੀ ਦਨ ਸ਼
ੇ ਦਮਦਲਆ ਹੈ। ਗਗਲ, ਅਮੇਜ਼ਨ ਅਤੇ ਮਬਾ ਲਾ
ਇਨ ੈਸਟਮੈਂਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲੰਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ੀਆਾਂ ਯੋਜਨਾ ਾਾਂ ਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਾਰ ਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਦ ਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸੇ ਾ ਦਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ੇ ਸਕ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ੀ ਗਿੱਲ
ਕੀਤੀ ਦਕ ਦਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਤੰਤਰ ਇਮਾਨ ਾਰੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ੇਣ ਾਦਲਆਾਂ ਨੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮ
ਦ ੰ ਾ ਹੈ।
ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੇ ਦਕਹਾ ਦਕ ਭਾਰਤ ਾ GST ਅਦਜਹੀ ਅਦਸਿੱਧੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਏਕੀਦਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਤਰਾਾਂ ਸਮਰਿੱਿ ਹੈ।

ਸ਼ਰੀ ਮੋ ੀ ਨੇ ਇਨਸੋਲ ੈਂਸੀ ਅਤੇ ੀ ਾਲੀਆਪ੍ਣ ਕੋਡ ਾ ਹ ਾਲਾ ਦ ਿੱਤਾ, ਦਜਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦ ਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਜੋਖਮ ਘਟ ਾ ਹੈ।
ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੇ ਦ ਆਪ੍ਕ ਲੇ ਬਰ ਸਧਾਰਾਾਂ 'ਤੇ ੀ ਚਾਨਣਾ ਪ੍ਾਇਆ, ਦਜਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ੇ ਮਾਲਕਾਾਂ ਲਈ ਪ੍ਾਲਣਾ ਾ ਬੋਝ ਘਟ ਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਹ ੀ ਿੱਦਸਆ ਦਕ ਇਹ ਦਕੰਜ ਰਕਰਾਾਂ ਨੰ ਸਮਾਦਜਕ ਸਰਿੱਦਖਆ ਪ੍ਰ ਾਨ ਕਰ ਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦ ਕਾਸ ਨੰ ਅਿੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦ ਿੱਚ ਦਨ ੇਸ਼ ੀ ਮਹਿੱਤਤਾ ੀ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ੀ ਿੱਦਸਆ ਦਕ ਭਾਰਤ ਦਕੰਜ ਇਸ ੇ
ਮੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ, ੋ ਾਾਂ ਪ੍ਿੱਖਾਾਂ ਨਾਲ ਨਦਜਿੱਠ ਦਰਹਾ ਹੈ।
ਉਨਹ ਾਾਂ ਦਕਹਾ ਦਕ ਅਦਜਹਾ ਭਾਰਤ ਨੰ ਨੀਆ ਦ ਿੱਚ ਸਬ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਟੈਕਸ ਾਲੀ ਿਾਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨ ੀਆਾਂ ਦਨਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਾਂ ਨੰ
ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਦਰਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਈ-ਪ੍ਲੇ ਟਫਾਰਮ ਅਧਾਰਤ ‘ਦਚਹਰਾ-ਰਦਹਤ ਮਲਾਾਂਕਣ’ ਾ ਦਜ਼ਕਰ ਕਰ ੇ ਹੋਏ ਦਕਹਾ ਦਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ
ਟੈਕਸ ਅ ਾਕਰਤਾ ਚਾਰਟਰ ਨਾਗਦਰਕਾਾਂ ੀ ਬਹਤ ਮ
ਕਰਨਗੇ। ਬਾਾਂਡ ੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਾਂ ਦ ਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਗਲੇ ਟਰੀ ਸਧਾਰ ਨਾਲ
ਦਨ ੇਸ਼ਕਾਾਂ ੀ ਪ੍ਹੰਚ ਹੋਰ ਧੇਗੀ।
ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੇ ਦਕਹਾ ਦਕ ਸਾਲ 2019 ਦ ਚ ਭਾਰਤ ਦ ਚ ਪ੍ਰਤਿੱਖ ਦ ੇਸ਼ੀ ਦਨ ੇਸ਼ ਦ ਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਾ ਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜ ੋਂ ਦਕ
ਨੀਆ ੇ ਪ੍ਿੱਧਰ 'ਤੇ ਦ ੇਸ਼ੀ ਦਨ ੇਸ਼ ਦ ਚ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿੱਖ ਦ ੇਸ਼ੀ ਦਨ ੇਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ੀ
ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੰ ਰਸਾਉਂ ਾ ਹੈ।
ਸਰੀ ਮੋ ੀ ਨੇ ਦਕਹਾ ਦਕ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕ ਮ ਚਮਕ ਾਰ ਅਤੇ ਧੇਰੇ ਖਸ਼ਹਾਲ ਭਦ ਿੱਖ ਾ ਦਨਰਮਾਣ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਮਜ਼ਬਤ
ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਆਰਦਿਕਤਾ ਦ ਿੱਚ ੀ ਯੋਗ ਾਨ ਪ੍ਾਉਣਗੇ।
1.3 ਅਰਬ ਭਾਰਤੀਆਾਂ ਆਰਾ ਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਤਮ ਦਨਰਭਰ ਭਾਰਤ ਜਾਾਂ self -reliant India ਬਣਾਉਣ ੇ ਦਮਸ਼ਨ ਾ ਦਜ਼ਕਰ
ਕਰ ੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਕਹਾ ਦਕ ਇਸ ਦਮਸ਼ਨ ਸਿਾਨਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਾ ਸੰਗਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦਕਹਾ ਦਕ ਭਾਰਤ ੀ
ਸ਼ਕਤੀਆਾਂ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਫੋਰਸ ਮਲਟੀਪ੍ਲਾਯਰ ਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ੀਆਾਂ ਹਨ।
ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੇ ਦਕਹਾ ਦਕ ਇਸ ਦਮਸ਼ਨ ਾ ਮਕਸ ਭਾਰਤ ਾ ਰਤਬਾ ਦਸਰਫ ਗੈਰ -ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬ ਲ ਕੇ ਇਸਨੰ
ਦਕਦਰਆਸ਼ੀਲ ਦਨਰਮਾਣ ਕੇਂ ਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ੈਦਲਊ ਚੇਨਾਾਂ ਾ ਧਰਾ ਹੋ ੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਕਹਾ ਦਕ ਭਦ ਿੱਖ ੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਦਨਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਾਂ ਅੰ ਰ, ਮੌਦਕਆਾਂ ੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਾਂ
ਨੇ ਕੋਲਾ, ਮਾਈਦਨੰਗ, ਰੇਲ ੇ, ਰਿੱਦਖਆ, ਪ੍ਲਾੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਊਰਜਾ ਰਗੇ ਖੇਤਰ ੇ ਖੋਲਹੇ ਜਾਣ ੀ ਗਿੱਲ ੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇਲੈ ਕਟਰ ੋਦਨਕਸ, ਡਾਕਟਰੀ ਉਪ੍ਕਰਣਾਾਂ, ਾਈਆਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਦ ਿੱਚ ਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਉਤਪ੍ਾ ਨ ਨਾਲ ਜੜੀਆਾਂ ਇਨਸੈਂਦਟ ਸਕੀਮਾਾਂ ਾ ੀ ਦਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ੇ ਹੋਏ ਿੱਦਸਆ ਦਕ ਭਾਰਤ ਦ ਿੱਚ ਚਣੌ ਤੀਆਾਂ ਨਾਲ ਨਦਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਦਜਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ
ਨਤੀਜੇ ੇਣ 'ਚ ਦ ਸ਼ ਾਸ ਰਿੱਖ ੀ ਹੈ, ਅਦਜਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਜਸ ਲਈ ਦਜ਼ੰ ਗੀ ਾ ਸੌਖਾ ਹੋਣਾ ਉਨਾਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਦਜੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਖ
ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ।
ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੇ ਦਕਹਾ ਦਕ ਭਾਰਤ ਅਦਜਹਾ ਨੌ ਜ ਾਨ ੇਸ਼ ਹੈ ਦਜਸ ੀ 65% ਆਬਾ ੀ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਸਾਲ ਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਦਜਸਨੇ ੇਸ਼ ਨੰ ਨ ੀਂਆਾਂ ਉਚਾਈਆਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੇ ਦਕਹਾ ਦਕ ਭਾਰਤ ਰਾਜਨੀਦਤਕ ਸਦਿਰਤਾ
ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਦਤਕ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਾਲਾ ੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ ਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ੰਨ ਸ ੰਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਚਨਬਿੱਧ ਹੈ।
ਨ ੀਂ ਦ ਿੱਲੀ
3 ਸਤੰਬਰ, 2020
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