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ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోడి ఈ రోజు అమెరికా-భారత్ల 2020 సదస్సులో 
వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ప్రత్యేకమైన కీలక ఉపన్యాసం చేసారు. 
 
అమెరికా-భారతదేశ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్య ఫోరం (USISPF)ఒక 
లాభాపేక్షలేని సంస్థ, ఇది భారతదేశం మరియు అమెరికాల మధ్య 
భాగస్వామ్యం కోసం పనిచేస్తుంది. 
 
ఆగస్టు 31 న ప్రారంభమైన 5 రోజుల శిఖరాగ్రము, "క్రొత్త సవాళ్లుకు 
మార్గదర్శకులుగా అమెరికా-భారత దేశాలు" అనే నినాదం తో ప్రారంభమైంది. 
 
ప్రపంచ మహమ్మారి ప్రతి ఒక్కరినీ ప్రభావితం చేసిందని, ఇది మన 
స్థితిస్థాపకత, మన ప్రజారోగ్య వ్యవస్థలు, మన ఆర్థిక వ్యవస్థలను 
పరీక్షిస్తోందని శిఖరాగ్ర సమావేశంలో శ్రీ నరేంద్ర మోడి అన్నారు. 
 
ప్రస్తుత పరిస్థితి సరికొత్త ఆలోచన విధానాన్ని కోరుతుంది. అందరి 
మధ్య సహకార స్ఫూర్తి ఉన్నచోట మానవ కేంద్రీకృత అభివృద్ధి విధానం 
ఉంటుందని ఆయన అన్నారు. 
 
ముందుకు వెళ్ళే మార్గం గురించి ప్రధాని మాట్లాడుతూ దేశ 
సామర్థ్యాన్ని పెంచడం, పేదలకు భద్రత కల్పించడం మరియు మన పౌరుల 
భవిష్యత్తును సునిశ్చితం చేయడంపై దృష్టి సారించిందని అన్నారు. 
 
  



COVID తో పోరాడటానికి మరియు పౌరులలో అవగాహన పెంచడానికి తీసుకున్న 
వివిధ చర్యలను ప్రస్తావిస్తూ, అటువంటి ముందస్తు చర్యలన్నీ 130 
కోట్ల జనాభా మరియు పరిమిత వనరులను కలిగి ఉన్న దేశం ప్రపంచంలో ప్రతి 
10 లక్షల జనాభాకు అత్యల్ప మరణ రేటు ఉన్న దేశాలలో ఒకటిగా ఉందని 
ఆయన అన్నారు. 
 
భారతదేశం యొక్క వ్యాపార సంఘాలు, ముఖ్యంగా చిన్న వ్యాపారాలు 
ముందుగానే సిద్ధంగా ఉందని ఆయన సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. దాదాపు 
సున్నా నుండి, వారు ప్రపంచంలో రెండవ అతిపెద్ద PPE కిట్ల తయారీదారుగా 
నిలిచారన్నారు. 
 
వివిధ సంస్కరణలను ప్రస్తావిస్తూ, 130 కోట్ల భారతీయుల ఆకాంక్షలను, 
ఆశయాలను ప్రభావితం చేయడంలో మహమ్మారి విఫలమైందని అన్నారు. 
 
ఇటీవలి కాలంలో దేశంలో చాలా ఎక్కువ సంస్కరణలు జరుగుతున్నాయని, ఇవి 
వ్యాపారాన్ని సులభతరం చేశాయని మరియు అనవసర నియమాలను తగ్గించాయని 
ఆయన అన్నారు. 
 
ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద గృహనిర్మాణ కార్యక్రమానికి చురుకుగా పనులు 
జరుగుతున్నాయని, పునరుత్పాదక ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలను 
విస్తరిస్తున్నామని శ్రీ నరేంద్ర మోడి అన్నారు. 
 
రైల్, రోడ్, గగనతల మార్గాలను పెంచడం గురించి ప్రధాని ప్రస్తావించారు. 
 
జాతీయ డిజిటల్ ఆరోగ్య మిషన్ ను నిర్మించడానికి భారత్ ప్రత్యేకమైన 
డిజిటల్ మోడల్ ను రూపొందిస్తోందని ఆయన అన్నారు. 
 
  



లక్షలాది మందికి బ్యాంకింగ్, ఋణం, డిజిటల్ చెల్లింపులు మరియు భీమాను 
అందించడానికి మేము ఉత్తమమైన ఆర్ధిక-సాంకేతికతలను 
ఉపయోగిస్తున్నాము. ప్రపంచ స్థాయి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మరియు ప్రపంచ 
ఉత్తమ పద్ధతులను ఉపయోగించి ఈ కార్యక్రమాలన్నీ జరుగుతున్నాయని 
ఆయన అన్నారు. 
 
ప్రపంచ సరఫరా గొలుసులను అభివృద్ధి యొక్క నిర్ణయం కేవలం ఖర్చులపైనే 
కాకుండా నమ్మకం మీద ఆధారపడి ఉండాలని మహమ్మారి ప్రపంచానికి 
నేర్పించిందని శ్రీ మోడి అన్నారు. భౌగోళిక స్థోమతతో పాటు, కంపెనీలు 
ఇప్పుడు విశ్వసనీయత మరియు విధాన స్థిరత్వం కోసం కూడా చూస్తున్నాయి. 
ఈ లక్షణాలన్నింటినీ కలిగి ఉన్న ప్రదేశం భారతదేశం. 
 
వీటి కారణంగా, విదేశీ పెట్టుబడులకు భారతదేశం అనుకూలమైన 
గమ్యస్థానాలలో ఒకటిగా మారుతోందని ఆయన అన్నారు. 
 
అమెరికా, ఐరోపా, ఆస్ట్రేలియా లేదా గల్ఫ్ అయినా ప్రపంచం మమ్మల్ని 
నమ్ముతుందని ఆయన అన్నారు. ఈ సంవత్సరంలో మాకు 20 బిలియన్ డాలర్లకు 
పైగా విదేశీ పెట్టుబడులు వచ్చాయి. గూగుల్, అమెజాన్, ముబదాలా 
పెట్టుబడులు భారత్ కోసం దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికలను ప్రకటించాయి. 
 
భారతదేశం అందించే పారదర్శక మరియు ఊహించదగిన ఆఫర్లను మరియు 
నిజాయితీగల పన్ను చెల్లింపుదారులను ఎలా ప్రోత్సహిస్తుందో 
ప్రస్తావిస్తూ ప్రధాని భారతదేశం యొక్క GST ఏకీకృత, పూర్తిగా 
అవలంభించబడిన పరోక్ష పన్ను వ్యవస్థ అని ఆయన అన్నారు. 
 
శ్రీ మోడీ దివాలా మరియు దివాలా నియమావళిని ప్రస్తావించారు, ఇది 
మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థకు ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది. అయన 
యజమానులకు సమ్మతి భారాన్ని తగ్గించే సమగ్ర కార్మిక సంస్కరణలపై 
మరియు అవి కార్మికులకు సామాజిక భద్రతా రక్షణను ఎలా కల్పిస్తుంది అనే 
దానిపై కూడా మాట్లాడారు. 
 
  



వృద్ధిని పెంచే పెట్టుబడుల ప్రాముఖ్యత మరియు దాని గిరాకీ మరియు 
సరఫరా రెండింటినీ భారతదేశం ఎలా ఎదుర్కొంటుందో ప్రధాని చర్చించారు. 
 
భారతదేశాన్ని ప్రపంచంలోనే అతి తక్కువ పన్ను విధించే గమ్యస్థానాలలో 
ఒకటిగా మార్చడం ద్వారా, కొత్త ఉత్పాదక యూనిట్లకు మరింత 
ప్రోత్సాహకాలు అందించడంతో ఇది జరుగుతోందని ఆయన అన్నారు. 
 
తప్పనిసరి ఇ-ప్లాట్ ఫాం ఆధారిత ‘ఫేస్ లెస్ అసెస్ మెంట్’ గురించి ప్రధాని 
ప్రస్తావించారు మరియు పన్ను చెల్లింపుదారుల చార్టర్ తో పాటు పౌరులకు 
సహాయం చేయడంలో ఇది చాలా మేలు చేస్తుందని అన్నారు. బాండ్ 
మార్కెట్లలో నిరంతర నియంత్రణ సంస్కరణలు పెట్టుబడిదారులకు మెరుగైన 
ప్రాప్యతను నిర్ధారిస్తాయి. 
 
ప్రపంచ FDI ల ప్రవాహం 1 శాతం తగ్గినప్పుడు 2019 లో భారతదేశంలోకి FDI 
20 శాతం పెరిగిందని, ఇది మన FDI పాలసి విజయం అని ఆయన అన్నారు. 
 
పై దశలన్నీ భవిష్యత్తును ప్రకాశవంతంగా, మరింత సంపన్నంగా చేస్తుందని 
శ్రీ మోడి అన్నారు. అవి బలమైన ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థకు దోహదం  
చేస్తాయి. 
 
ఆత్మనిర్భర్ భారత్ లేదా స్వయం-ఆధారిత భారత్ గా చేయడానికి 130 
కోట్ల మంది భారతీయులు ప్రారంభించిన మిషన్ గురించి ప్రస్తావిస్తూ, ఇది 
స్థానికుడిని ప్రపంచంతో విలీనం చేస్తుందని, భారతదేశం యొక్క బలాలు 
ప్రపంచ శక్తి గుణకంగా పనిచేస్తాయని చెప్పారు. 
 
ప్రపంచ విలువ గొలుసుల నడిబొడ్డున ఉన్న భారతదేశాన్ని నిష్క్రియాత్మక 
మార్కెట్ నుండి క్రియాశీల ఉత్పాదక కేంద్రంగా మార్చడం గురించి ఆయన 
మాట్లాడారు. 
 
  



మున్ముందు రహదారి ప్రైవేటు మరియు ప్రభుత్వ రంగాలలో మరింత 
అవకాశాలతో నిండి ఉందని, బొగ్గు, ఖనిజ, రైల్వే, రక్షణ, అంతరిక్ష, 
అణుశక్తి వంటి రంగాలను ప్రారంభించాలని ప్రధాని అన్నారు. 
 
వ్యవసాయంలో సంస్కరణలతో పాటు మొబైల్ మరియు ఎలక్ట్రానిక్స్, 
వైద్య పరికరాలు, ఫార్మా రంగాల కోసం ప్రారంభించిన ఉత్పత్తి అనుసంధాన 
ప్రోత్సాహక పథకాలను కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు. 
 
భారతదేశంలో సవాళ్లకు ఫలితాలను అందించడంలో నమ్మకం ఉన్న ప్రభుత్వం 
ఉందని, వ్యాపారం చేసే సౌలభ్యం వలె జీవన సౌలభ్యం కూడా ముఖ్యమని 
ప్రధాని శిఖరాగ్ర సమావేశంలో అన్నారు. 
 
భారతదేశం 35 ఏళ్లలోపు 65% జనాభా కలిగిన యువ దేశంగా అభివర్ణించారు, 
ఇది దేశాన్ని కొత్త ఎత్తులకు తీసుకెళ్లాలనే ఆకాంక్ష మరియు 
నిర్ణయాన్ని నిర్దేస్తుంది. భారతదేశం రాజకీయ స్థిరత్వం మరియు 
రాజకీయ కొనసాగింపు కలిగిన దేశం అని, ఇది ప్రజాస్వామ్యం మరియు 
వైవిధ్యానికి కట్టుబడి ఉందని అన్నారు. 
 
క్రొత్త ఢిల్లీ 
సెప్టెంబర్ 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. 

 


