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யு எஸ் – இந்தியா 2020  யுஎஸ் – ஐஎஸ்பிஎப் உச்சி மாநாட்டில் பிரதம மந்திாி 

முக்கிய குறிப்பு சிறப்பு உரரரய நிகழ்த்தவுள்ளார். 

சசப்டம்பர் 03,2020 

 

பிரதம மந்திாி ஸ்ரீ நரரந்திர ரமாடி யு எஸ் – இந்தியா 2020 யுஎஸ் – ஐஎஸ்பிஎப் உச்சி 

மாநாட்டில் இன்று வீடிரயா மாநாடு வாயிலாக முக்கிய குறிப்பு சிறப்பு உரர 

நிகழ்த்தவுள்ளார். 

 

யு எஸ் இந்தியா மூரலாபாய கூட்டு மன்றம் ((யு.எஸ்.ஐ.எஸ்.பி.எப் ) என்பது ஒரு இலாப 

ரநாக்கற்ற ஒரு அரமப்பாகும். இது இந்தியாவிற்கும் யு எஸ் க்கும் இரடயிலானது.  

 

31 ஆகஸ்ட் அன்று சதாடங்கும் 5  நாள் உச்சி மாநாட்டின் கருப்சபாருள் “ யு எஸ் – 

இந்தியா புதிய சாவல்கரள சசலுத்துகிறது” உச்சி மாநாட்டில் உரரயாற்றிய பிரதமர் 

ரமாடி , உலகளாவிய சதாற்றுரநாய் அரனவரரயும் பாதித்துள்ளது, ரமலும் அது நமது 

பின்னரடவு, நமது சபாது சுகாதார அரமப்புகள், நமது சபாருளாதார அரமப்புகரள 

ரசாதித்து வருகிறது.  

 

தற்ரபாரதய நிரலரம ஒரு புதிய மன நிரலரய ரகாருகிறது. வளர்ச்சிக்கான 

அணுகுமுரற மனித ரமயமாக இருக்கும் ஒரு மன அரமவு. அரனவருக்கும் இரடரய 

ஒத்துரைப்பு உள்ளது, என்றார்.   

 

பிரதம மந்திாி முன்ரனாக்கி சசல்லும் வைிகரளப் பற்றிப் ரபசுரகயில், நாடு திறன்கரள 

அதிகாிப்பதில் கவனம் சசலுத்துகிறது, ஏரைகரளப் பாதுகாத்தல் மற்றும் எதிர்காலத்தில் 

நமது குடிமக்களுக்கு சான்றளித்தல். 

Covid-19 ஐ எதிர்த்து ரபாராடுவதற்கான வசதிகரள அதிகாிப்பதற்கும் குடிமக்களிரடரய 

விைிப்புணர்ரவ அதிகாிப்பதற்கும் எடுக்கப்பட்ட பல்ரவறு நடவடிக்ரககரளப் பற்றி 

குறிப்பிட்டுள்ள பிரதமர், இது ரபான்ற ஆரம்ப நடவடிக்ரககள் அரனத்தும் 1.3 பில்லியன் 

மக்களும் வரரயறுக்கப்பட்ட வளங்களும் சகாண்ட நாட்டில் ஒரு மில்லியனுக்கு மிகக் 

குரறந்த இறப்பு விகிதங்களில் ஒன்றாகும் என்பரத உறுதி சசய்தது உலகம். 



 இந்தியாவின் வணிக சமூகம், குறிப்பாக சிறு வணிகங்கள் சசயலில் உள்ளன என்பதில் 

அவர் மகிழ்ச்சி சதாிவித்தார். ஏறக்குரறய ஒன்றிலிருந்து சதாடங்கி, அவர்கள் எங்கரள 

உலகின் இரண்டாவது சபாிய பிபிஇ கிட் உற்பத்தியாளர், ஆக்கினர். 

பல்ரவறு சீர்திருத்தங்கரள குறிப்பிடுரகயில், 1.3 பில்லியன் இந்தியர்களின் 

அபிலாரைகரளயும் எதிர்பார்புகரளயும் பாதிக்க சதாற்றுரநாய் தவறிவிட்டது என்று 

கூறினார். 

 அண்ரமக் காலங்களில் நாட்டில் சீர்திருத்தங்கள் நல்ல பலன்கரள தந்து , அரவ 

வணிகத்ரத எளிதாக்குகின்றன, ரமலும் சிவப்பு-நாடா ரபாக்கு  குரறவாக உள்ளன. 

ஸ்ரீ நரரந்திர ரமாடி உலகின் மிகப்சபாிய வீட்டு திட்டத்தின் பலன்கள் தீவிரமாக 

நரடசபற்று வருவதாகவும், புதுப்பிக்கதக்க எாிசக்தி உள்கட்டரமப்பு 

விாிவுபடுத்தப்படுவதாகவும் கூறினார்.  

ரயில், சாரல மற்றும் விமான இரணப்புகரள அதிகாிப்பது குறித்தும் பிரதமர் 

குறிப்பிட்டார். 

ரதசிய டிஜிட்டல் பணிரய உருவாக்க இந்தியா ஒரு தனித்துவமான டிஜிட்டல் மாதிாிரய 

உருவாக்கி வருகிறது என்றார்.  

மில்லியன் கணக்கானவர்களுக்கு வங்கி, கடன் , டிஜிட்டல் சகாடுப்பனவுகள் மற்றும் 

காப்பீட்ரட வைங்க சிறந்த துடுப்பு சதாைில்நுட்பத்ரதப் பயன்படுத்துகிரறாம். இந்த 

முயற்சிகள் அரனத்தும் உலகத்தரம் வாய்ந்த சதாைில்நுட்பம் மற்றும் உலகளாவிய சிறந்த 

நரடமுரறகரளப் பயன்படுத்தி ரமற்சகாள்ளப்படுகின்றன, என்றார்.     

 

உலகளாவிய விநிரயாகச் சங்கிலிகரள வளர்ப்பது குறித்த முடிவு சசலவினங்கரள 

மட்டுமல்ல என்பரத சதாற்றுரநாய் உலகுக்கு காட்டியுள்ளது என்று  ஸ்ரீ ரமாடி 

கூறினார். அரவ நம்பிக்ரகயின் அடிப்பரடயிலும் இருக்க ரவண்டும்.  

புவியியலின் மலிவுத்தன்ரமயுடன்,நிறுவனங்கள்  இப்ரபாது நம்பகத்தன்ரம மற்றும் 

சகாள்ரக ஸ்திரத்தன்ரமரயயும் ரதடுகின்றன.இந்த குணங்கள் அரனத்தும் சகாண்ட 

இடம் இந்தியா. 

இவற்றின் காரணமாக, இந்தியா சவளிநாட்டு முதலீட்டிற்கு சாதகமான இடமாக மாறி 

வருகிறது என்றார். 



அது அசமாிக்கா,ஐரராப்பா,ஆஸ்திரரலியா அல்லது வரளகுடா நாடுகள் ஆக 

இருந்தாலும் உலகம் எங்கரள நம்புகிறது. இந்த வருடத்தில் நாங்கள் 20 பில்லியன் 

அசமாிக்க டாலர் அந்நிய முதலீடாக வரப் சபற்ரறாம். கூகிள், அரமசான் மற்றும் 

முபடலா முதலீடுகள் இந்தியாவுக்கான நீண்ட கால திட்டங்கரள அறிவித்துள்ளன. 

சவளிப்பரடயான மற்றும் கணிக்கக்கூடிய இந்தியா சலுரககள் மற்றும் ரநர்ரமயான 

வாி சசலுத்துரவாரர இந்த அரமப்பு எவ்வாறு ஊக்குவிக்கிறது மற்றும் ஆதாிக்கிறது 

என்பரத பிரதமர் குறிப்பிட்டார். அவர் கூறினார், இந்தியாவின் ஜிஎஸ்டி ஒன்றுபட்டது, 

முழுரமயாக இயக்கப்பட்ட மரறமுக வாி அரமப்பு. 

ஸ்ரீ ரமாடி திவாலா நிரல மற்றும் திவால்நிரலக் குறியீட்ரடக் குறிப்பிட்டார், இது முழு 

நிதியரமப்பிற்கும் ஆபத்ரதக் குரறக்கிறது. முதலாளிகளுக்கான இணக்கச் சுரமரயக் 

குரறக்கும் விாிவான சதாைிலாளர் சீர்திருத்தங்கள் குறித்தும், அது எவ்வாறு 

சதாைிலாளர்களுக்கு சமூகப் பாதுகாப்புப் பாதுகாப்ரப வைங்குகிறது என்பரதயும் அவர் 

விபாித்தார்.   

உந்துதல் வளர்ச்சியில் முதலீட்டின் முக்கியத்துவம் குறித்தும், அதன் ரதரவ மற்றும் 

வைங்கல் இரண்ரடயும் இந்தியா எவ்வாறு எதிர்சகாள்கிறது என்றும் பிரதமர் 

விவாதித்தார்.  

இந்தியாரவ மிகக் குரறந்த வாி இலக்குகளில் ஒன்றாக மாற்றுவதன் மூலமும், புதிய 

உற்பத்திப் பிாிவுகளுக்கு ரமலும் ஊக்கத்சதாரகயுடனும் இது சசய்யப்படுகிறது என்றார்.     

கட்டாய மின்- தள அடிப்பரடயிலான ‘முகமற்ற மதிப்பீடு’ குறித்து பிரதமர் குறிப்பிட்டு, 

வாி சசலுத்துரவார் சாசனத்துடன் குடிமக்களுக்கு உதவுவதில் இது நீண்ட தூரம் சசல்லும் 

என்றார். பத்திர சந்ரதகளில் சதாடர்ச்சியான ஒழுங்குமுரற சீர்திருத்தங்கள் 

முதலீட்டாளர்களுக்கான அணுகரல ரமம்படுத்துவரத உறுதி சசய்கின்றன.  

உலகளாவிய அந்நிய ரநரடி முதலீடு 1 சதவிகிதம் வீழ்ச்சி அரடந்தரபாது, 2019  ஆம் 

ஆண்டில் இந்தியாவுக்கு அந்நிய ரநரடி முதலீடு 20 சதவிகிதம் உயர்ந்தது என்றும் இது 

நமது அந்நிய ரநரடி முதலீட்டின் ஆட்சியின் சவற்றிரயக் காட்டுகிறது என்றும் அவர் 

கூறினார்.  

ரமற்கண்ட அரனத்து நடவடிக்ரககளும் வருங்காலத்ரத பிரகாசமாகவும் வளமாகவும் 

உறுதி சசய்யும் என்று ஸ்ரீ ரமாடி கூறினார். அரவ வலுவான உலகளாவிய 

சபாருளாதாரத்திற்கும் பங்களிக்கும்.  



ஆத்மநிர்பர் பாரத் அல்லது சுய ாிரலயன்ட் இந்தியாரவ உருவாக்க 1.3 பில்லியன் 

இந்தியர்கள் ரமற்சகாண்ட பணிரயக் குறிப்பிடுரகயில், பிரதமர் இது உள்ளூர் மக்கரள 

உலகத்துடன் இரணக்கிறது என்றும் இந்தியாவின் பலங்கள் உலகளாவிய சக்தி 

சபருக்கமாக சசயல்படுகின்றன என்றும் கூறினார். 

உலகளாவிய மதிப்பு சங்கிலிகளின் ரமயத்தில் இந்தியா ஒரு சசயலற்ற சந்ரதயாக 

இருந்து சசயலில் உள்ள உற்பத்தி ரமயமாக மாற்றுவது பற்றி அவர் கூறினார்.   

ரமலும் முன்ரனறும் சாரல குறிப்பாக தனியார் மற்றும் சபாதுத்துரறகளில் வாய்ப்புகள் 

நிரறந்திருப்பதாகவும், நிலக்காி, சுரங்கம், ரயில்ரவ , பாதுகாப்பு, விண்சவளி மற்றும் 

அணுசக்தி ரபான்ற துரறகரளத் திறப்பதாகவும் பிரதமர் கூறினார்.   

சமாரபல் மற்றும் எசலக்ட்ரானிக்ஸ்,மருத்தவ சாதனங்கள்,பார்மா துரறகள் மற்றும் 

விவசாய சீர்திருத்தங்களுடன் சதாடங்கப்பட்ட உற்பத்தி இரணக்கப்பட்ட 

ஊக்கத்திட்டங்கரளயும் அவர் குறிப்பிட்டார்.  

இந்தியாவில் உள்ள சவால்களுக்கு முடிவுகரள வைங்குவதில் நம்பிக்ரக சகாண்ட ஒரு 

அரசாங்கம் உள்ளது என்று பிரதமர் உச்சி மாநாட்டில் சதாிவித்தார், வணிகத்ரத 

எளிதாக்குவது ரபாலரவ வாழ்க்ரக வசதியும் முக்கியமானது. . 

35% குரறவான 65% மக்கள்சதாரக சகாண்ட ஒரு இளம் நாடு இந்தியா என்று அவர் 

விவாித்தார், இது அபிலாரை மற்றும் நாட்ரட புதிய உயரத்திற்கு சகாண்டு சசல்ல 

முடிவு சசய்தது. இந்தியா அரசியல் ஸ்திரத்தன்ரமயும் அரசியல் சதாடர்ச்சியும் சகாண்ட 

நாடு என்றும், அது ஜனநாயகம் மற்றும் பன்முகத்தன்ரமக்கு உறுதியளித்துள்ளதாகவும் 

அவர் கூறினார். 

 

 

நியூ சடல்லி 

சசப்டம்பர்  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. 

 
 


