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 உலகப் பொருளாதார மன்றத்தின ்டாவோஸ் நிகழ்ச்சி நிரலில் பிரதமர் 

‘உலகின் நிலை’ சிறப்பு உரையை ஆற்றுகிறார் 

 
" கொரோனா காலத்தில், ‘ஒரே பூமி, ஒரே ஆரோக்கியம்’ என்ற அதன் 

தொலைநோக்குப் பார்வையைப் பின்பற்றி, அத்தியாவசிய மருந்துகள் மற்றும் 

தடுப்பூசிகளை வழங்குவதன் மூலம் இந்தியா பல உயிர்களைக் காப்பாற்றியது. 

 

"உலகளாவிய விநியோகச் சங்கிலிகளில் உலகின் நம்பகமான பங்காளியாக மாற இந்தியா 

உறுதிபூண்டுள்ளது" 

 

"இந்தியாவில் முதலீடு செய்ய இதுவே சிறந்த நேரம்" 

 

"தன்னம்பிக்கைக்கான தேடலில் செயல்முறைகளை எளிதாக்குவதில் இந்தியா கவனம் 

செலுத்துவது மட்டுமல்லாமல், முதலீடு மற்றும் உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கிறது" 

 

"அடுத்த 25 ஆண்டுகளின் இலக்குகளை மனதில் வைத்து இந்தியா கொள்கைகளை 

உருவாக்குகிறது. இந்த காலகட்டத்தில், நாடு அதிக வளர்ச்சி மற்றும் நலன் மற்றும் 

ஆரோக்கியத்தின் செறிவூட்டல் இலக்குகளை வைத்திருக்கிறது. இந்த வளர்ச்சியின் காலம் 

பசுமையாகவும், சுத்தமாகவும், நிலையானதாகவும் இருக்கும். நம்பகமான" 

 

"'தூக்கி எறியும்' கலாச்சாரம் மற்றும் நுகர்வோர் பருவநிலை சவாலை 

ஆழப்படுத்தியுள்ளது. இன்றைய 'எடுத்து-பயன்படுத்த-அகற்றுதல்' பொருளாதாரத்தில் 

இருந்து ஒரு வட்டப் பொருளாதாரத்திற்கு விரைவாக நகர வேண்டியது அவசியம்" 

 

"எல்.ஐ.எஃப்.இ.யை வெகுஜன இயக்கமாக மாற்றுவது பி-3க்கு வலுவான அடித்தளமாக 

இருக்கும், அதாவது 'ப்ரோ பிளானட் பீப்பிள்" 

 

"ஒவ்வொரு ஜனநாயக நாடும் பலதரப்பு அமைப்புகளின் சீர்திருத்தங்களுக்கு அழுத்தம் 

கொடுக்க வேண்டியது அவசியம், இதனால் அவர்கள் நிகழ்காலம் மற்றும் எதிர்காலத்தின் 

சவால்களை எதிர்கொள்ளும் பணிக்கு வர முடியும்" 

 

உலகப் பொருளாதார மன்றத்தின் டாவோஸ் நிகழ்ச்சி நிரலில் பிரதமர் திரு நரேந்திர 

மோடி இன்று காணொலிக் காட்சி மூலம் ‘உலகின் நிலை’ சிறப்பு உரையை ஆற்றினார். 

 

தொற்றுநோயின் மற்றொரு அலையை இந்தியா எச்சரிக்கையுடனும் 

நம்பிக்கையுடனும் சமாளித்து வருவதாகவும், பல நம்பிக்கைக்குரிய முடிவுகளுடன் 



பொருளாதாரத் துறையில் முன்னேறி வருவதாகவும் பிரதமர் கூறினார். இந்தியா 

வலுவான ஜனநாயக நாடாக, ஜனநாயகத்தின் மீது இந்தியர்களின் அசைக்க முடியாத 

நம்பிக்கை, 21ஆம் நூற்றாண்டை மேம்படுத்தும் தொழில்நுட்பம் மற்றும் இந்தியர்களின் 

திறமை மற்றும் மனோபாவம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய நம்பிக்கையின் பூங்கொத்தை 

மனித குலத்திற்கு அளித்துள்ளது என்றார். கொரோனா காலத்தில், இந்தியா தனது ‘ஒரே 

பூமி, ஒரே ஆரோக்கியம்’ என்ற தொலைநோக்குப் பார்வையைப் பின்பற்றி 

அத்தியாவசிய மருந்துகள் மற்றும் தடுப்பூசிகளை ஏற்றுமதி செய்து பல உயிர்களைக் 

காப்பாற்றியது என்று பிரதமர் கூறினார். உலகின் மூன்றாவது பெரிய மருந்து 

உற்பத்தியாளராக இந்தியா உள்ளது, மேலும் இது 'உலகின் மருந்தகம்' என்று அவர் 

கூறினார். 

 

இன்று இந்தியா சாதனை படைக்கும் மென்பொருள் பொறியாளர்களை வழங்கி வருகிறது 

என்று பிரதமர் கூறினார். இந்தியாவில் 50 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மென்பொருள் 

உருவாக்குநர்கள் பணிபுரிகின்றனர். இந்தியாவில் இன்று மூன்றாவது பெரிய 

யூனிகார்ன்கள் இருப்பதாக அவர் தெரிவித்தார். கடந்த ஆறு மாதங்களில் 10 

ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஸ்டார்ட் அப்கள் பதிவு செய்துள்ளன. இந்தியாவின் மிகப்பெரிய, 

பாதுகாப்பான மற்றும் வெற்றிகரமான டிஜிட்டல் பேமெண்ட் தளம் குறித்தும் பேசிய அவர், 

கடந்த மாதத்தில் 4.4 பில்லியனுக்கும் அதிகமான பரிவர்த்தனைகள் யூனிஃபைட் 

பேமெண்ட்ஸ் இன்டர்ஃபேஸ் மூலம் நடந்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தார். தொழில் 

தொடங்குவதை எளிதாக்குவது மற்றும் அரசின் தலையீட்டைக் குறைப்பது போன்ற 

நடவடிக்கைகள் குறித்து பிரதமர் பேசினார். கார்ப்பரேட் வரி விகிதங்களை 

எளிமையாக்குவது மற்றும் அவற்றை உலகின் மிகவும் போட்டித்தன்மை கொண்டதாக 

மாற்றுவது குறித்து அவர் குறிப்பிட்டார். இந்தியா ட்ரோன்கள், விண்வெளி, புவி-

ஸ்பேஷியல் மேப்பிங் போன்ற பகுதிகளில் கட்டுப்பாடுகளை நீக்கியுள்ளது மற்றும் IT 

மற்றும் BPO துறைகள் தொடர்பான காலாவதியான தொலைத்தொடர்பு 

ஒழுங்குமுறைகளில் சீர்திருத்தங்களைக் கொண்டு வந்துள்ளது. "கடந்த ஆண்டில் 25 

ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட இணக்கங்களை நாங்கள் நீக்கிவிட்டோம்" என்று அவர் மேலும் 

கூறினார். 

 

பங்குதாரராக இந்தியாவின் வளர்ந்து வரும் கவர்ச்சியை சுட்டிக்காட்டிய பிரதமர், 

உலகளாவிய விநியோகச் சங்கிலிகளில் உலகின் நம்பகமான பங்காளியாக மாற இந்தியா 

உறுதிபூண்டுள்ளதாகவும், பல நாடுகளுடன் தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தங்களுக்கு 

வழிவகை செய்து வருவதாகவும் கூறினார். புதுமை, தொழில்நுட்பத் தழுவல் மற்றும் 

தொழில் முனைவோர் மனப்பான்மை ஆகியவற்றில் இந்தியாவின் திறன்கள் இந்தியாவை 

ஒரு சிறந்த உலகளாவிய பங்காளியாக ஆக்குகின்றன. அதனால்தான், இந்தியாவில் 

முதலீடு செய்ய இதுவே சிறந்த நேரம், என்றார.் இந்திய இளைஞர்கள் தொழில்முனைவில் 

புதிய உச்சத்தை எட்டியிருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார். 2014ல் வெறும் 100 ஸ்டார்ட் அப் 

நிறுவனங்களுடன் ஒப்பிடுகையில், இன்று இந்தியாவில் 60 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான 

ஸ்டார்ட் அப்கள் உள்ளன. அவற்றில் 80 யூனிகார்ன்கள் மற்றும் 40 க்கும் மேற்பட்ட 

யூனிகார்ன்கள் 2021 இல் தோன்றின. 



 

இந்தியாவின் நம்பிக்கையான அணுகுமுறையை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டிய பிரதமர், 

கொரோனா காலத்தில் அளவு தளர்த்துதல் போன்ற தலையீடுகளில் உலகம் கவனம் 

செலுத்தியபோது, இந்தியா சீர்திருத்தங்களை வலுப்படுத்தி வருகிறது என்பதை 

எடுத்துரைத்தார.் 6 லட்சம் கிராமங்களில் ஆப்டிகல் ஃபைபர், இணைப்பு தொடர்பான 

உள்கட்டமைப்பில் 1.3 டிரில்லியன் டாலர் முதலீடு, சொத்துப் பணமாக்கல் மூலம் 80 

பில்லியன் டாலர்களை ஈட்டுவதற்கான இலக்கு மற்றும் அனைத்து பங்குதாரர்களையும் 

ஒரே தளத்தில் கொண்டு வருவதற்கான கதிசக்தி தேசிய மாஸ்டர் பிளான் போன்ற 

இயற்பியல் மற்றும் டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்புகளில் முன்னேற்றங்களை அவர் 

பட்டியலிட்டார.் பொருட்கள், மக்கள் மற்றும் சேவைகளின் தடையற்ற இணைப்பிற்கு 

புதிய சுறுசுறுப்பை புகுத்துகிறது. தன்னம்பிக்கைக்கான தேடலில் செயல்முறைகளை 

எளிதாக்குவதில் இந்தியா கவனம் செலுத்துவது மட்டுமல்லாமல், முதலீடு மற்றும் 

உற்பத்தியையும் ஊக்குவிப்பதாக ஸ்ரீ மோடி மன்றத்தில் கூறினார். அதன் மிகத் 

தெளிவான வெளிப்பாடு 14 துறைகளில் 26 பில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள உற்பத்தி 

இணைக்கப்பட்ட ஊக்கத் திட்டங்கள் ஆகும், என்றார். அடுத்த 25 ஆண்டுகால 

இலக்குகளை மனதில் கொண்டு இந்தியா கொள்கைகளை உருவாக்குகிறது என்று அவர் 

வலியுறுத்தினார். இந்த காலகட்டத்தில், நாடு அதிக வளர்ச்சி மற்றும் நலன் மற்றும் 

ஆரோக்கியத்தின் செறிவூட்டல் இலக்குகளை வைத்திருக்கிறது. இந்த வளர்ச்சியின் காலம் 

பசுமையாகவும், தூய்மையாகவும், நிலையானதாகவும், நம்பகமானதாகவும் இருக்கும் 

என்று பிரதமர் வலியுறுத்தினார். 

 

இன்றைய வாழ்க்கை முறை மற்றும் கொள்கைகளின் சூழலியல் செலவில் பிரதமர் கவனம் 

செலுத்தினார். காலநிலைக்கு நமது வாழ்க்கை முறை ஏற்படுத்தும் சவால்களை அவர் 

சுட்டிக்காட்டினார். "'தூக்கி எறியும்' கலாச்சாரம் மற்றும் நுகர்வோர் பருவநிலை 

சவாலை ஆழமாக்கியுள்ளன. இன்றைய 'எடுத்து-பயன்படுத்த-அகற்ற' 

பொருளாதாரத்தில் இருந்து ஒரு வட்டப் பொருளாதாரத்திற்கு விரைவாகச் செல்வது 

இன்றியமையாதது. CoP26 மாநாட்டில், வாழ்க்கையை ஒரு வெகுஜன இயக்கமாக 

மாற்றுவது P-3 அதாவது ‘Pro Planet People’க்கு வலுவான அடித்தளமாக இருக்கும் 

என்று பிரதமர் கூறினார். வாழ்க்கை, அதாவது 'சுற்றுச்சூழலுக்கான வாழ்க்கை முறை' 

என்பது, காலநிலை நெருக்கடி மற்றும் எதிர்காலத்தில் ஏற்படும் பிற கணிக்க முடியாத 

சவால்களைக் கையாள்வதில் கைகொடுக்கும், மீள் மற்றும் நிலையான வாழ்க்கை 

முறையின் பார்வையாகும். இலக்கு தேதிகளுக்கு முன்னதாகவே காலநிலை இலக்கை 

அடைவதில் இந்தியாவின் அற்புதமான சாதனையைப் பற்றியும் மன்றத்தில் ஸ்ரீ மோடி 

கூறினார். 

 

உலக ஒழுங்கின் மாறிவரும் யதார்த்தங்களுக்கு ஏற்ப மாற்றியமைக்க வேண்டியதன் 

அவசியத்தை பிரதமர் வலியுறுத்தினார். மாறிவரும் உலக ஒழுங்கில் உலகளாவிய 

குடும்பம் புதிய சவால்களை எதிர்கொள்கிறது என்றும், ஒவ்வொரு நாட்டிலிருந்தும் 

உலகளாவிய ஏஜென்சியிலிருந்தும் கூட்டு மற்றும் ஒத்திசைவான நடவடிக்கைக்கு 

அழைப்பு விடுத்தார.் விநியோகச் சங்கிலி சீர்குலைவுகள், பணவீக்கம் மற்றும் காலநிலை 



மாற்றம் ஆகியவை முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகளாக அவர் மேற்கோள் காட்டினார். 

கிரிப்டோகரன்சியின் உதாரணத்தையும் அவர் குறிப்பிட்டார், அங்கு தொடர்புடைய 

தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் அவற்றின் சவால்கள் எந்த ஒரு நாட்டின் முடிவுகளுக்கும் 

கடன் கொடுக்காது. இது குறித்து ஒரு பக்கம் இருக்குமாறு அழைப்பு விடுத்தார். இந்த 

அமைப்பு உருவான காலத்திலிருந்து உலகம் மாறிவிட்ட நிலையில், பலதரப்பு 

நிறுவனங்கள் மாறிய சூழ்நிலையில் உலக ஒழுங்கின் சவால்களைச் சமாளிக்கும் நிலையில் 

உள்ளனவா என்று அவர் கேட்டார். "அதனால்தான் ஒவ்வொரு ஜனநாயக நாடும் இந்த 

அமைப்புகளின் சீர்திருத்தங்களுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டியது அவசியம், 

இதனால் அவை நிகழ்காலம் மற்றும் எதிர்காலத்தின் சவால்களை எதிர்கொள்ளும் பணிக்கு 

வர முடியும்," என்று அவர் முடித்தார். 

 

நியூ டெல்லி  

ஜனவரி  17, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 


