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వర్ తక,, వాణిజ్య  సంఘాల ప్రతినిధులు; విదేశాలో్లని భా్త రాయబా్ 

కారాయ లయాల అధిరతులతో ప్రధానమంత్రి సమావేశం 

 

75వ సా్వ తంప్తయ  దినోతస వ వేడుకలు, అజాదీ కా అమృత్ర మహోతస వ్ ని్ా హణ భవిష్య త్ర భా్

తావనికి సంబంధించిన ప్రణాళిక, విజ్న్ ఆవిషా్క రానికి చకా ని అవకాశం : ప్రధానమంత్రి 

 

భౌతిక, స్వంకేతిక, ఆికి అనుసంధానతతో కంచించుకపోతునన  ప్రరంచంల్ల మన ఎగుమతుల

ను ప్రరంచవాయ రతంగా విసతి ంచందుక అపా్ంగా కొతత అవకాశాలు : ప్రధానమంత్రి 

 

మన ఆికి వయ వరస ిస్వమర్ ియ ం, రిధి; మన తయారీ, సేవా ్ంగాల మూలాలను రిగణనల్లకి 

తీసుకంటే ఎగుమతులు పంచడానికి ఎనోన  అవకాశాలు : ప్రధానమంత్రి 

 

మన తయారీ ్ంగం రిధిని విసతి ంచడమే కాకండా ప్రరంచ శ్రేణి నాణయ త, సమర్ తి స్వధనక 

ప్రధాన దోహదకాి ఉతప రతిత అనుసంధానిత ప్రోతాస హక రథకం : ప్రధానమంత్రి 

 

పాత తేదీ నుంచి రనున ల విధానానికి సా రతత చెపాప లనన  మా ని్ ణయం ప్రభుతా  కరుబాబాుక నిద శ్

నం; మా విధానాలో్ల రతి్ తాా నికి సంకేతం; భా్తదేశం ఇనా్వ సబార్ కో ద్వా రాలు తె్డవమే 

కాదు...హామీలను న్వ్వేేే  చితతశుదితిో కూడిన ని్ ణయాతమ క ప్రభుతా ం కలిగి ఉందనే సందేశం : ప్ర

ధానమంత్రి 

నియంప్తణరభారానిన రతగి గంచడానికిరకేంప్దరప్రభుతా ంరరాష్ట్ష్కబాలతోరసనిన హితంగారరనిచస్తంది:రప్ర

ధానమంత్రి 

రాష్ట్ష్కబాలో్లరఎగుమతిరకేంద్రరాలనురతయారురచయడానికిరరాష్ట్ష్కబాలరమధయ రఆోగయ క్మైనరపోటీనిర

ప్రోతస హిసుతనాన రు:రప్రధానమంత్రి 

మనంరకొతతరగమయ సి్వనాలనురకనుగొనాలిరమియురకొతతరఉతప తుతలనురన్వట్టబా లి.రకొతతర్ంగాలరకోసంర

మనంరభవిష్య త్రరవ్యయ హాలనురకలిగిరఉండగలమా? 

ప్రధానమంత్రి రర ీనేంప్ద మోదీ శుప్కవా్ం విదేశాలో్లని భా్త రాయబా్ కారాయ లయాల అధిర

తులు;   వాయ పా్, వాణిజ్య  సంఘాల ప్రతినిధులతో వీడియో కానఫ రెన్స  ద్వా రా సంప్రదింపుల స

మావేశం ని్ా హించారు. ప్రధానమంత్రి ఇలాంటి సమావేశం ని్ా హించడం ఇదే ప్రథమం. కేంప్ద 

వాణిజ్య  మంత్రి, విదేర వయ వహారాల మంత్రి కూడా ఈ సమావేశంల్ల పాల్గగనాన రు. 20కి పైగా ప్ర

భుతా  శాఖల కా య్ దరుశ లు, రాష్ట్ష్బాప్రభుతాా ల అధికారులు, ఎగుమతుల ప్రోతస హక మండలి, 

వాణిజ్య  మండలుల ప్రతినిధులు ఈ సమావేశంల్ల పాల్గగనాన రు. 

  



ఇది అజాదీ కా అమృత్ర మహోతస వం జ్రుగుతునన  సమయమని సమావేశానిన  ఉదేేశంచి 

మాటో్టడుతూ ప్రధానమంత్రి అనాన రు. 75వ సా్వ తంప్తయ  దినోతస వ వేడుకలతో పాు ఈ ఉతస వ్  భ

విష్య త్ర భా్త ప్రణాళిక, విజ్న్ ప్రకటనక చకా ని అవకాశమని ఆయన సూచించారు. ఎగుమ

తిద్వరులు, ఇత్ ప్రతినిధులు ఇందుల్ల పద ేపాప్త పోషంచవచుే నని ఆయన అనాన రు. భౌతిక, 

స్వంకేతిక, ఆికి అనుసంధానతతో ప్రరసుతతం ప్రరంచం కంచించుకపోతోందని, ఇలాంటి వాతావ్

ణంల్ల మన ఎగుమతులు ప్రరంచం అంతట్ట  విసతి ంచందుక ఎనోన  కొతత అవకాశాలు 

అందుబాుల్లకి వచాే యని ఆయన అభిప్రరాయరరడార రు. ఇందుక చొ్వ ప్రద శి సుతనన  అనిన  వ

రరాగల వాిని కొనియాడుతూ ఎగుమతులు భారీగా పంచాలనన  లక్ష్య ం స్వధించందుక వారు 

చూపుతునన  ఉతాస హం, ప్రద శి సుతనన  ఆశావహ దృకప థం, కరుబాబాు ప్రశంసనీయమని ప్రధాన

మంత్రి అనాన రు. వాణిజ్య ం, ఎగుమతులు బలంగా ఉనన  కా్ణంగానే గతంల్ల ప్రరంచ ఆికి వయ వ

రసలి్ల భా్త్ర అధిక వాట్ట స్వధించిందనన  విష్యం ఆయన గురుత చశారు. ప్రరంచ ఆికి వయ వరసలి్ల 

గతంల్ల ఉనన  వాట్ట తిిగి స్వధించందుక మన ఎగుమతులు బల్లపేతం చయాలిస న   అవస్ం 

ఉనన దని ఆయన నొకాి  చెపాప రు. 

 కోవిడ్ అనంత్ం ప్రరంచం అంతరరాతీతీయ స్ఫరా వయ వరస ి తెసుతనన  మారుప ల వరల ో

అందుబాుల్లకి వరసుతనన  కొతత అవకాశాలను అందిపుచుే కనేందుక పూిత శరకి తయుకతలు కేంద్రరీక

ించాలని ఆయన వాయ పా్, వాణిజ్య , ఎగుమతివరరాగల ప్రతినిధులను కోరారు. మన ఆికి వయ వరస ిర

ిమాణం, సమర్ తితో పాుతన తయారీ, సేవల రిప్శమల విసత్ ణను రిగణనల్లకి తీసుకంటే 

ఎగుమతులు వృది ిచయడానికి అదుు తమైన అవకాశాలునాన యని ఆయన చెపాప రు. దేశం ఆతమ

ని ు్ ర్ బాటల్ల పుోగమిసుతనన  తరుణంల్ల ప్రరంచ విరణిల్ల భా్త ఎగుమతుల వాట్ట ఎనోన  రెుో 

పంచడం లక్ష్యయ లో్ల ఒకటి కావాలని ప్రధానమంత్రి ఉదోో ధించారు. మన వాయ పారాల రిధి విసత

ించి, వృది ిచెంద్వలంటే ప్రరంచ స్ఫరా వయ వరసనిు మనం అందుకోవాలని, అపుప డే మన ల

క్ష్యయ నిన  చ్గలుగుతామని ఆయన చెపాప రు. మన రిప్శమ కూడా ఉతతమ స్వంకేతిక రిజాానాలు 

స్వధించ దిశగా అడుగేయడంతో పాు నవయ త, ఆర్ అండ్ డి వాట్ట పంపుపై దృషబా స్వించాలని ప్ర

ధానమంత్రి సూచించారు. ఈ బాటల్ల రయనించినపుప డే ప్రరంచ విలువ ఆధాిత వయ వరసలి్ల మన 

వాట్ట పంచుకోగలుగుతామని ఆయన అనాన రు. పోటీ తతాా నిన , సమర్ తిను ప్రోతస హిసూత నే ప్రతీ 

్ంగంల్లనూ ప్రరంచ చాంపియరననోు తదంి చయాలిస న అవస్ం ఉనన దని ఆయన నొకాి  

చెపాప రు. 

 ఎగుమతులు పంచడానికి నాలుగు అంశాలు ప్రధానమని ప్రధానమంత్రి అనాన రు. 

- మన దేశంల్ల తయారీ ్ంగం ఎనోన  రెుో పిగింది, అలాగే నాణయ తల్ల కూడా పోటీ ప్గాలి. ఇది 

మొదటి అంశం. 

- ఇక రెండో అంశం కేంప్ద, రాష్ర్రాబాల మధయ  ్వాణా, లాజితబాక్సస  సమసయ లు తొలగిపోవాలి, ఇందుక 

ప్రైవేు ్ంగ భాగసా్వ ముల ని్ంత్ కృష అవస్ం. 

- మూడోది ప్రభుతా ం, ఎగుమతిద్వరులు భుజ్ం భుజ్ం కలిపి నడవాలి. 

- ఇక చివిది, నాలుగో అంశం భా్తీయ ఉతప రతుతలక అంతరరాతీతీయ మారెా ట్ ను విసతి ంచాలి. 

ఈ నాలుగూ స్వధించగలిగినపుప డు మాప్తమే ప్రరంచం కోసం భా్త్ర ల్ల తయారీ లక్ష్య ం భా్త్ర 

చ్గలుగుతుందనాన రు. 

  

  

వాయ పా్ ప్రరంచం అవసరాలు అవగాహన చసుకని ఇపుప డు కేంప్దంల్లన, రాష్ర్రాబా లో్లని ప్ర

భుతాా లు ముందుక స్వగుతునాన యని ప్రధానమంత్రి చెపాప రు. ఎంఎస్ఎంఇలను ప్రోతస



హించందుక ప్రభుతా ం తీసుకనన  చొ్వలను వివిసూత  ఆతమ ని ు్ ర్ అభియాన్ కింద చరటబార్

మైన అంశాలో్ల ఎనోన  సడలింపులు ఇచేా మని, రూ.3 లక్ష్ల కోట ోవిలువ గల ఎగుమతి రుణ హామీ ర

థకం ప్రకటించామని తెలిపారు. ఉతప రతిత అనుసంధానిత ప్రోతాస హకాల రథకం మన తయారీ 

్ంగం రిధిని మాప్తమే కాదు, ప్రరంచ శ్రేణి నాణయ త, సమర్ తిలను కూడా పంచుతుందని ప్ర

ధానమంత్రి చెపాప రు. ఆతమ ని ు్ ర్ భా్త్ర ల్ల ఒక కొతత వాతావ్ణానిన  ఇది అభివృది ిచసుతంద

నాన రు. తయారీ, ఎగుమతి ్ంగాలో్ల కొతత ప్రరంచ చాంపియరనోు ఆవి ు్ విస్వత ్ని తెలిపారు. ఈ ఉతప

రతిత అనుసంధానిత ప్రోతాస హక రథకం దేశంల్ల మొబైల్ తయారీ ్ంగానిన  ఎలా రటిష్ఠం చతంది 

వివించారు. మొబైల్ తయారీ రిప్శమల్ల ద్వని ప్రభావం మన అనుభవంల్లకి వచిే ందంటూ 7 

సంవతస రాల క్సితం మనం 800 కోట ోడాలర్  ోవిలువ గల మొబైల్ ఫోనోు దిగుమతి చసుకనే వా్మ

ని, ఇపుప డది 200 కోట ోడాలర్ కో దిగివచిే ందని ప్రధానమంత్రి చెపాప రు. అలాగే 7 సంవతస రాల 

క్సితం భా్తదేశం 30 కోట ోడాలర్  ోవిలువ గల మొబైల్ ఫోనోు మాప్తమే ఎగుమతి చసేదని, ఇపుప డు 

ఎగుమతులు 300 కోట ోడాలర్ కో పిగాయని వివించారు. 

 ఇు కేంప్దంల్లను, అు రాష్ర్రాబా లో్లను అధికా్ంల్ల ఉనన ప్రభుతాా లు దేశంల్ల లాజితబాక్స సమయం, 

వయ యాలను తరగి గంచ ప్రయతన ంల్ల ఉనాన యని ప్రధానమంత్రి అనాన రు. ఇందుక అనుగుణంగా 

బహుళ నమూనా అనుసంధానత పంచ కృష ప్రతీ రసి్వలోల్లనూ వేగంగా జ్రుగుతునన దని ఆయన 

చెపాప రు. 

 ప్రరసుతత మహమామ ి ప్రభావం తరగి గంచందుక ని్ంతరాయంగా కృష జ్రుగుతోందని ప్రధాన

మంత్రి తెలిపారు. వై్స్ ఇన్వఫ క్ష్రనోు అదుపుల్లకి తెచే ందుక శరకి తవంచన లేకండా ప్రయ

తిన సుతనాన మని చెపాప రు. ప్రరసుతతం దేశంల్ల వాయ కిస నేష్న్ కా య్ ప్కమం వేగంగా స్వగుతునన దని 

చెపాప రు. దేశ ప్రజ్లు, రిప్శమ సమసయ లు రిషా్ ించందుక అందుబాుల్ల ఉనన  అనిన  చ య్

లు తీసుకంునాన మనాన రు. కొతత సవాళనోు దీుగా అవగాహన చసుకంటూ మన రిప్శమలు, 

వాయ పారాలు కూడా నవయ రథంల్ల రయనిసుతనన రుబా చెపాప రు. మెడికల్ ఎమరరె తీనీస ని అధిగ

మించందుక రిప్శమ ఎంతో సహాయరడడంతో పాు వృది ి పునరుజ్జతీవంల్ల కీలక పాప్త 

పోషస్తందని ప్రధానమంత్రి అనాన రు. అందువరలనోే ఈ ోజున ఔష్ధాలు, ఫారామ సూయ టికల్స , వయ వ

స్వయ ఎగుమతులు పిగాయని తెలిపారు. ఆికి వయ వరస ిికవరీల్లనే కాకండా అధిక వృదిిే ు 

స్వధనల్ల కూడా ఎనోన  స్వనుకూల సంకేతాలు కనిపిసుతనన రుబా ఆయన చెపాప రు. ఎగుమతులక 

అధిక లక్ష్యయ లు నిేశేంచుకని వాటిని స్వధించందుక ఇది మంచి సమయమని ప్రధానమంత్రి 

అనాన రు. దీనిన  స్వధించందుక ప్రభుతా ం అనిన  రసి్వలోలో్లనూ తగు చ య్ లు చరడుతునన దని 

తెలిపారు. ఈ దిశగానే ప్రభుతా ం ఎగుమతిద్వరులను ప్రోతస హించందుక ప్రకటించిన రూ.88,000 

కోట ోవిలువ గల బీమా కవేజి రథకం వాికి ఉతేతజ్ం కలిగిసుతందని ఆయన అనాన రు. అలాగే మన 

ఎగుమతి ప్రోతాస హకాల రథకం హేతుబరదీకిిసూత  ఎగుమతులు డరయోయ టి  ప్రమాణాలక దీుగా 

ఉండేలా చ య్ లు తీసుకనన రుబా చెపాప రు. ఇది కూడా వాిల్ల ఉతాస హం నింపే ఒక చ య్  అనాన రు. 

 వాయ పా్ ని్ా హణల్ల రతి్ తా ం ఏ ప్ డాలిస న అవస్ం ఉనన దని ప్రధానమంత్రి నొకాి  చెపాప రు. 

పాత తేదీ నుంచి రనున ల విధింపు విధానానికి సా రతత రలకాలనన  ప్రభుతా  ని్ ణయం విధానాల రరట ో

తమ కరుబాబాుక, నిలకడ వైఖికి నిద శ్ నమని ఆయన అనాన రు. అలాగే భా్తదేశం ఇనా్వ సబార్ ో

క ద్వా రాలు తెిచి ఉంచిందని, ని్ ణయాతమ క వైఖి గల భా్త ప్రభుతా ం తాను ఇచిే న హామీలు 

న్వ్వేరుసుతందని సంకేతం ఇసుతనన రుబా ఆయన చెపాప రు. 

 ఎగుమతి లక్ష్యయ ల స్వధన, సంసా ్ణల అమలు, పుబాబడుల ఆకర్ షణ, వాయ పా్ స్ళీక్ణ, చివి గ

మయ ం వ్క మౌలిక వసతుల అభివృదిలి్ల రాష్ర్రాబాలు కీలకపాప్త పోషంచాలని ప్రధానమంత్రి 



నొకాి  చెపాప రు. ఎగుమతులు, పుబాబడులు పంచ ప్రయతన ంల్ల భాగంగా నియంప్తణార్మైన 

భా్ం తరగి గంచందుక రాష్ర్రాబాలతో కలిత కేంప్దప్రభుతా ం సనిన హితంగా కృష చసుతనన దని 

తెలిపారు. రాష్ర్రాబాలను ఎగుమతి కేంద్రరాలుగా తీిే  దిదడేానికి వాటి మధయ  ఆోగయ క్మైనపోటీని 

ప్రోతస హిసుతనన రుబా చెపాప రు. ప్రతీ జిలోాక ఒక ఉతప రతిత విధానంపై దృషబా కేంద్రరీకించలా 

రాష్ర్ర్రాబాలను ప్రోతస హిసుతనన రుబా తెలిపారు. 

 సవివ్మైన, సమప్గ కారాయ చ్ణ ప్రణాళిక ద్వా రా మాప్తమే మనం ఆశావహమైన ఎగుమతుల ల

క్ష్యయ నిన  మనం చ్గలుగుతామని ప్రధానమంత్రి అనాన రు. ప్రరసుతత ఎగుమతులను పంచడంతో 

పాు కొతత  మారాె ుో అందుబాుల్లకి తేవాలని, కొతత ఉతప రతుతలక కొతత గమాయ లు కనుగొనాలని 

ఆయన ఎగుమతివరరాగలను కోరారు. ప్రరసుతతం మన ఎగుమతులో్ల సగం నాలుగు గమాయ లక మాప్తమే 

వెళ్తతనాన యనాన రు.  మన ఎగుమతులో్ల 60 శాతం వాట్ట ఇంజ్నీింగ్ వరసుతలలు, వజ్రరాభ్ణాలు, 

పట్ోలియం, ్స్వయన ఉతప రతుతలు, ఫారామ సూయ టికల్స  దేనని ప్రధానమంత్రి తెలిపారు. ఎగుమ

తులక కొతత గమాయ లు కనుగొనడం, కొతత ఉతప రతుతలు ప్రరంచం ముందుక తీసుకెళడోం అవస్మని 

నొకాి  చెపాప రు. గనులు, బొగుగ, ్క్ష్ణ, ైలేా  ్ంగాలను కూడా తె్వడంతో ఇపుప డు ఎగుమతులు 

పంచ చకా ని అవకాశం మన ఎంటర్ ప్రరెనూయ ్కో లభించిందనాన రు. 

 ఏ దేశంల్ల మీరు రని చసుతంటే ఆ దేశం అవసరాలేమిటో మీరు బాగా అ్ంి చసుకంట్ట్ని రాయ

బారులు, విదేశాంగ శాఖ అధికారులనుదేేశంచి ప్రధానమంత్రి అనాన రు. మన దేశానికి చెందిన 

వాణిజ్య , రిప్శమలక ఆయా దేశాలతో వా్ధులు ని మి ంచాలని కోరారు. వివిధ దేశాలో్లని భా్తీయ 

గృహాలు భా్త తయారీ ్ంగం శరకి తకి ప్రతినిధులుగా వయ వహించాలని విజ్రాపిత చశారు. మన ఎగుమ

తిద్వరులు, రాయబా్ కారాయ లయాల మధయ  ని్ంత్ సమాచారానికి అవస్మైన వయ వరసనిు 

అందుబాుల్ల ఉంచాలని ఆయన వాణిజ్య  మంత్రితా  శాఖను కోరారు.  

 ఎగుమతుల ్ంగం నుంచి మన దేశం గిష్ఠ ప్రయోజ్నం పంద్వలంటే దేశంల్ల అంతర్ గతంగా 

ఎలాంటి అంతరాయాలు లేని, అతుయ నన త నాణయ త గల స్ఫరా వయ వరస ిఏరాప ు చయాలని ప్ర

ధానమంత్రి పిలుపు ఇచేా రు. ఇందుకోసం మనం కొతత బంధాలు, కొతత భాగసా్వ మాయ లు ఏరాప ు 

చసుకోవాలనాన రు. మన ఎంఎస్ఎంఇలు, ైతులు, మతస య కారులతో భాగసా్వ మాయ లు రటిష్ఠం 

చసుకోవాలని, మన రస్వబా ్ బాప్ర లను ప్రోతస హించి మరదతేు ఇవాా లని ఎగుమతిద్వరులక విజ్రాపిత 

చశారు. 

 నాణయ త, విశా సనీయతక కొతత గుితంపు తీసుకరావాలని ప్రధానమంత్రి పిలుపు ఇచేా రు. ప్ర

రంచంల్లని ప్రతీ మారుమూల ప్రరాంతానికి భా్తదేశానికి చెందిన అతుయ నన త విలువ ఆధాిత 

ఉతప రతుతలక సహజ్తదమిైన డిమాండును కలిప ంచాలిస న బాధయ త మనదేనని ఆయన అనాన రు. 

ప్రభుతా ం అనిన  విధాలా సహాయసహకారాలందిసుతందని పాిశ్రరామిక ్ంగం, ఎగుమతిద్వరులక 

ప్రధానమంత్రి హామీ ఇచేా రు. ఆతమ ని ు్ ర్ భా్త్ర, సుసంరనన  భా్త్ర సంకలప ం న్వ్వేేే ందుక 

కృష చయాలని పాిశ్రరామిక ్ంగానికి పిలుపు ఇచేా రు. 

 ఈ కా య్ ప్కమం ప్రతేయ క సా భావం గుించి కేంప్ద విదేశాంగ మంత్రి రర ీఎస్.జైశంకర్ వివించారు. ఈ 

సమావేశం ప్రధాన ధ్యయ యం దేరయం ప్రరంచానికి చ్డం గనుక నిేశేత దేశాలో్ల మన ఉతప రతుతలక 

డిమాండు కలిప ంచందుక భా్త రాయబా్ కారాయ లయాలు అంతరరాతీతీయంగా రసి్వనికం కావాలని 

ఆయన సూచించారు. ప్రరంచ వాతావ్ణం మనకి అనుకూలంగా ఉనన దని,  మన ఎగుమతులు 

విసతి ంచడంల్ల భాగంగా ఇత్ దేశాల అవసరాలను గౌ్విసూత  ఈ తులనాతమ క, పోటీ స్వమరరిాయ నిన  

మనం ఉరయోగించుకోవాలని కేంప్ద వాణిజ్య  మంత్రి రర ీపీయూష్ర్ గోయెల్ సూచించారు. 



 భా్త ఎగుమతులు విసతి ంచందుక అవస్మైన సూచనలు, తమ వరద ేఅందుబాుల్ల ఉనన  స

మాచా్ం భా్త రాయబా్ కారాయ లయాల ప్రతినిధులు అందించారు. ్ంగాల ఆధా్ంగా వాణిజ్య  

లక్ష్యయ లు నిేశేంచడం;  ఉతప రతుతల విలువ జోడింపు, నాణయ తా ప్రమాణాలపై దృషబా స్వించడం;  స్

ఫరాల వయ వరసనిు వివిధీకించబ్;  స్ఫరాలో్ల విశా సనీయత పంచడంతో పాు అనుసంధానత 

పంచడం వంటి అంశాలపై వారు మాటో్టడారు. కొతత మారెా ుో కనుగొనడంతో పాు ఆయా 

ప్రరాంతాలక అవస్మైన ప్రతేయ క ఉతప రతుతలపై ప్రతేయ కంగా దృషబా స్వించాలని, అలాగే మనక ప్ర

రసుతతం బలం ఉనన  ప్రరాంతాలు, ఉతప రతుతల పోటీ స్వమర్ ియ ం పంచందుక కృష చయాలని వారు 

సూచించారు. 

నూయ ఢిల్ల ో

ఆగస్బార06,ర2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 


