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પ્રધાનમતં્રીએ વર્લ્ડ ઇકોનોમમક ફોરમના દાવોસ એજન્્ામા ં‘સ્ટટે ઓફ ધ વર્લ્ડ’ મવશષે સંબોધન કર્યું 

“કોરોનાના સમર્ દરમમર્ાન ભારતે ‘એક પૃથ્વી, એક સ્વાસ્થ્ર્’ની દૂરંદશેીને અનયસરીન ેઆવશ્ર્ક દવાઓ તેમજ રસી પૂરી પા્ીન ે

સંખ્ર્ાબંધ લોકોના જીવ બચાવ્ર્ા છે” 
“ભારત વૈમવવક પયરવઠા શંૃ્ખલામા ંમવવવનય ંભરોસાપાત્ર ભાગીદાર બનવા માટે કટટબદ્ધ છે” 
“ભારતમાં રોકાણ કરવા માટે અત્ર્ારે શ્ેષ્ઠ સમર્ છે” 
“ભારત માત્ર આત્મમનભડરતા માટ ેપ્રટિર્ાઓના સરળીકરણ પર ધ્ર્ાન નથી આપી રહ્યં પરંતય રોકાણ અન ેઉત્પાદનન ેપ્રોત્સાહન 

પણ આપી રહ્ય ંછે” 
“ભારત આગામી 25 વષડનાં લક્ષ્ર્ોને ધ્ર્ાનમા ંરાખીને નીમતઓ ઘ્ી રહ્યં છે. આ સમર્ગાળામા,ં દેશે કર્લર્ાણ અન ેસયખાકારીના 

ઉચ્ચ મવકાસ અને સંતૃમતતના લક્ષ્ર્ો મનધાડટરત કર્ાડ છે. મવકાસનો આ સમર્ગાળો હટરર્ાળો, સ્વચ્છ, ટકાઉ તમેજ ભરોસાપાત્ર 

હશ”ે 
 

“‘ફેંકી દો’ની સંસ્કૃમત અન ેઉપભોક્તાવાદે આબોહવા પટરવતડનના સંકટન ેવધય ઘેર ંબનાવ્ર્યં છે. આજના સમર્ના ટેક-મેક-ર્યઝ-
ટ્સ્પોઝ અથડતંત્રમાંથી ચટિર્ અથડતંત્ર પર ઝ્પથી સ્થાનંતર કરવયં મહતાવહ છે” 
 

“L.I.F.E.ને મવરાટ જન આંદોલનમાં રૂપાંતટરત કરવાથી P-3 એટલે કે ‘પ્રો તલેનેટ પીપલ’નો મજબૂત પાર્ો બની શક ેછે” 
 

“દરેક લોકશાહી રાષ્ટ્રએ બહયપક્ષીર્ સંસ્થાઓના સયધારાન ેવગે આપવો આવશ્ર્ક છે જેથી તઓે વતડમાન અન ેભમવષ્ર્ના 

પ્કારોનો સામનો કરવા માટ ેકામ કરી શકે” 

પ્રધાનમતં્રી શ્ી નરને્ર મોદીએ આજે વીટ્ર્ો કોન્ફરન્ન્સગના માધ્ર્મથી વર્લ્ડ ઇકોનોમમક ફોરમના દાવોસ એજન્્ામાં ‘સ્ટેટ ઓફ 

ધ વર્લ્ડ’ મવશેષ સંબોધન કર્યું હતય.ં 

પ્રધાનમતં્રીએ આ સંબોધન દરમમર્ાન જણાવ્ર્યં હતય ંકે, ભારત તકેદારી અને મવવવાસ સાથ ેમહામારીની વધય એક લહેરનો સામનો 

કરી રહ્ય ંછે અને આર્થથક ક્ષતે્રમા ંઘણા આશાસ્પદ પટરણામો સાથે આગળ વધી રહ્યં છે. તેમણ ેઉમેર્યું હતય ંક,ે ભારતે એક મજબૂત 

લોકશાહી તરીકે સમગ્ર માનવજાતને આશાનો પૂજં આતર્ો છે જેમાં ભારતીર્ોની લોકશાહીમાં રહેલી અતૂટ શ્દ્ધા, 21મી સદીન ે

સશક્ત બનાવતી ટેકનોલોજી અને ભારતીર્ોના કૌશર્લર્ તેમજ સ્વભાવનો સમાવેશ થાર્ છે. પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્ર્યં હતય ં

કે, કોરોનાના સમર્ દરમમર્ાન ભારતે ‘એક પૃથ્વી, એક સ્વાસ્થ્ર્’ની દૂરંદેશીન ેઅનયસરીને આવશ્ર્ક દવાઓ તમેજ રસીની મનકાસ 

કરીન ેસંખ્ર્ાબંધ લોકોના જીવ બચાવ્ર્ા. તેમણ ેઉમેર્યું હતય ંક,ે ભારત સમગ્ર દયમનર્ામાં ત્રીજો સૌથી મોટો ફામાડસ્ર્યટટકલ ઉત્પાદક 

દેશ છે અને તેન ે‘ફામડસી ઓફ વર્લ્ડ’ તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે. 

પ્રધાનમતં્રીએ જણાવ્ર્ય ંહતય ં ક,ે આજે ભારત સંખ્ર્ાબંધ સોફ્ટવેર એમન્જમનર્રો પૂરા પા્ી રહ્ય ં છે. ભારતમા ં50 લાખ કરતાં 

વધાર ેસોફ્ટવેર ્વેલપરો કામ કરી રહ્ા ંછે. તેમણ ેમામહતી આપી હતી ક,ે આજે ભારત ર્યમનકોનડની સૌથી વધય સંખ્ર્ામા ંત્રીજા 

િમે આવે છે. 10 હજાર કરતાં વધારે સ્ટાટડઅપની નોંધણી છેર્લલા છ મમહના દરમમર્ાન કરવામાં આવી છે. તેમણે ભારતના 

મવશાળ, સલામત અને સફળ ટ્મજટલ ચયકવણી તલેટફોમડ મવશ ે પણ વાત કરી હતી અન ે મામહતી આપી હતી કે, છેર્લલા 

મમહનામાં જ ર્યમનફાઈ્ પમેેન્્સ ઇન્ટરફેસ દ્વારા 4.4 મબમલર્ન કરતાં વધારે વ્ર્વહારો થર્ા છે. પ્રધાનમતં્રીએ ઇઝ ઓફ ્યઇંગ 

મબઝનેસ માટે તેમજ સરકારનો હસ્તક્ષેપ ઓછો કરવા માટે હાથ ધરવામા ં આવેલા મવમવધ પગલાં મવશે પણ વાત કરી 



હતી. તેમણે ઉર્લલેખ કર્ો હતો કે, કોપોરટે કરવેરાના દરોનય ંસરળીકરણ કરવામા ં આવ્ર્ય ં છે અને તમેન ે દયમનર્ામાં સૌથી વધય 

સ્પધાડત્મક બનાવવામાં આવ્ર્ા છે. ભારતે ડ્રોન, અવકાશ, જીઓ-સ્પેટટર્લ મેન્પગ જેવા ક્ષેત્રોન ે મનરં્ત્રણ મયક્ત કર્ાું છે 

અન ેઆઈટી તેમજ બીપીઓ ક્ષેત્રો સાથ ેસંબંમધત જૂના ટેમલકોમ મનર્મનમાં સયધારા કર્ાડ છે. તેમણ ેઉમેર્યું હતયં ક,ે “અમે ગર્ા 

વષડમા ં25 હજાર કરતાં વધાર ેઅનયપાલનની આવશ્ર્કતા દૂર કરી છે.” 

ભાગીદાર તરીક ે ભારત પ્રત્રે્ વધી રહેલા આકષડણનો સંકેત આપતા પ્રધાનમતં્રીએ જણાવ્ર્ય ં હતય ં કે, ભારત વૈમવવક પયરવઠા 

શંૃ્ખલામાં મવવવનય ંભરોસાપાત્ર ભાગીદાર બનવા માટ ેકટટબદ્ધ છે અન ેસંખ્ર્ાબંધ દેશો સાથ ેમયક્ત વેપારના કરારો કરવા માટ ે

માગડ મોકળો કરી રહ્યં છે. ભારતની આમવષ્કારની ક્ષમતાઓ, ટેકનોલોજી સાથ ેઅનયકૂલન અને ઉદ્યમશીલતાની ભાવના ભારતન ે

એક આદશડ વૈમવવક ભાગીદાર બનાવ ેછે. તેમણ ેકહ્ય ંહતય ંક,ે “આ પ્રકાર ેઅત્ર્ાર ેભારતમા ંરોકાણ કરવા માટ ેશે્ષ્ઠ સમર્ ચાલી 

રહ્ો છે.” તેમણે ઉર્લલેખ કર્ો હતો કે, ભારતના ર્યવાનો ઉદ્યમશીલતાની નવી ઊંચાઇઓ સર કરી રહ્ા છે. તેમણે કહ્યં હતયં ક,ે 
2014માં ભારતમા ં માત્ર 100 સ્ટાટડ-અતસ હતા તનેી સરખામણીએ આજે 60 હજાર કરતાં વધારે સ્ટાટડ-અતસ 

છે. આમાથંી 80 ર્યમનકોનડ છે અન ે40 કરતાં વધાર ેર્યમનકોનડ તો 2021માં જ ઉદર્માન થર્ા છે. 

ભારતના આત્મમવવવાસ સાથનેા અમભગમન ેરેખાંટકત કરતા પ્રધાનમંત્રીએ એ બાબત પર પ્રકાશ પાડ્ર્ો હતો કે, જ્ર્ારે આખી 

દયમનર્ા કોરોનાના સમર્ગાળા દરમમર્ાન જથ્થાત્મક સરળતા જેવા હસ્તક્ષેપો પર ધ્ર્ાન કને્રીત કરી રહી હતી ત્ર્ાર ે ભારત 

સયધારાઓના મજબૂતીકરણ પર ધ્ર્ાન આપી રહ્ય ંહતયં. તેમણ ે6 લાખ ગામ્ાઓમા ંઓમતટકલ ફાઇબર દ્વારા કનેમક્ટમવટી જેવા 

ભૌમતક અન ે ટ્મજટલ માળખાકીર્ સયમવધા, કનેમક્ટમવટી સંબંમધત માળકાકીર્ સયમવધામાં 1.3 ટિમલર્ન ્ૉલરનયં 

રોકાણ, અસ્કર્ામતોના મયરીકરણ દ્વારા 80 મબમલર્ન ્ૉલર ઉભા કરવાનયં લક્ષ્ર્ અને માલસામન, લોકો તેમજ સવેાઓની 

સળંગ કનેમક્ટમવટીમાં નવી ગમતશીલતા લાવવા માટે તમામ મહતધારકોને એક તલેટફોમડ પર લાવવા માટનેા ગમતશમક્ત રાષ્ટ્રીર્ 

માસ્ટર તલાન વગેરે ગણાવ્ર્ા હતા. શ્ી મોદીએ ફોરમન ે જણાવ્ર્ય ં હતય ં ક,ે ભારત માત્ર આત્મમનભડરતા માટે પ્રટિર્ાઓના 

સરળીકરણ પર ધ્ર્ાન નથી આપી રહ્યં પરંતય રોકાણ અને ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન પણ આપી રહ્ય ં છે. તેમણે કહ્યં હતયં ક,ે 
14 ક્ષેત્રોમા ં26 અબજ ્ૉલરના મૂર્લર્ની ઉત્પાદન સાથ ે સંકળારે્લ પ્રોત્સાહન ર્ોજનાઓ તેની સૌથી સ્પષ્ટ અમભવ્ર્મક્ત 

છે. તેમણે ભારપૂવડક જણાવ્ર્યં હતય ંકે, ભારત આગામી 25 વષડનાં લક્ષ્ર્ોને ધ્ર્ાનમા ંરાખીને નીમતઓ ઘ્ી રહ્ય ંછે. પ્રધાનમંત્રીએ 

ખાસ જણાવ્ર્યં હતય ં ક,ે આ સમર્ગાળામા,ં દેશે કર્લર્ાણ અન ે સયખાકારીના ઉચ્ચ મવકાસ અન ે સંતૃમતતના લક્ષ્ર્ો મનધાડટરત કર્ાડ 

છે. મવકાસનો આ સમર્ગાળો હટરર્ાળો, સ્વચ્છ, ટકાઉ તમેજ ભરોસાપાત્ર હશ.ે 

પ્રધાનમતં્રીએ પર્ાડવરણના ભોગ ેઆજની જીવનશૈલી અને નીમતઓ પર ધ્ર્ાન આતર્યં હતયં. તેમણે આપણી જીવનશૈલીના કારણે 

આબોહવા સામ ે ઊભા થઇ રહેલા પ્કારો તરફ સૌનય ં ધ્ર્ાન દોર્યું હતયં. ‘ફેંકી દો’ની સંસ્કૃમત અને ઉપભોક્તાવાદ ે આબોહવા 

પટરવતડનના સંકટન ે વધય ઘેરં બનાવ્ર્યં છે. તેમણે ભારપૂવડક જણાવ્ર્યં હતયં કે, આજના સમર્ના ટકે-મેક-ર્યઝ-ટ્સ્પોઝ (લેવય-ં
બનાવવય-ંવાપરવય-ંફેંકી દેવય)ં અથડતતં્રમાંથી ચટિર્ અથડતતં્ર પર ઝ્પથી સ્થાનંતર કરવયં મહતાવહ છે. પ્રધાનમંત્રીએ CoP26 પટરષદ 

ખાતે તેમણ ેઆપેલા મમશન LIFEનો સંદભડ ટાંકતા કહ્ય ંહતયં ક,ે L.I.F.E.ને મવરાટ જન આંદોલનમાં રૂપાંતટરત કરવાથી P-

3 એટલે ક ે‘પ્રો તલેનટે પીપલ’નો મજબતૂ પાર્ો બની શકે છે. LIFE એટલે ક ે‘પર્ાડવરણ માટે જીવનશૈલી’ એવી લવમચક અન ે

ટકાઉક્ષમ જીવનશૈલીની દૂરંદેશી છે જે આબોહવાની કટોકટીનો સામનો કરવા માટે અને ભમવષ્ર્માં આવનારા અન્ર્ અણધાર્ાડ 

પ્કારોનો સામનો કરવા માટે હાથવગો ઉપાર્ હશે. શ્ી મોદીએ મનધાડટરત સમર્ પહેલાં જ આબોહવાનય ંલક્ષ્ ર્ પ્રાતત કરવામા ં

ભારતના પ્રભાવશાળી રેકો ડ્ મવશે પણ ફોરમને જણાવ્ર્યં હતયં. 

પ્રધાનમતં્રીએ વૈમવવક વ્ર્વસ્થામા ં બદલાતી વાસ્તમવકતાઓ અનયસાર અનયકૂલન સાધવાની જરૂટરર્ાત પર મવશષે ભાર મકૂ્ર્ો 

હતો. તેમણ ેકહ્ય ંહતયં ક,ે વૈમવવક પટરવાર બદલાતા વૈમવવક વ્ર્વસ્થામાં નવા પ્કારોનો સામનો કરી રહ્ો છે અન ેતેમણે દરેક 

દેશ પાસેથી અન ેવૈમવવક એજન્સીઓ પાસેથી સમહર્ારા અન ેતાલમેલપૂણડ પગલા ંલેવા માટ ેઆહ્વાન કર્યું હતયં. તેમણ ેપયરવઠા 

મવક્ષપે, ફુગાવો, આબોહવા પટરવતડન જેવા મયખ્ર્ ઉદાહરણો પણ ટાંક્ર્ા હતા. તેમણ ેટિતટોકરન્સીના ઉદાહરણનો પણ ઉર્લલેખ 



કર્ો હતો જેમાં એવી ટેકનોલોજીઓ અને પ્કારો સંકળારે્લા છે કે, કોઇપણ એક દેશ દ્વારા લેવામાં આવતા મનણડર્ો તનેો 

સામનો કરવા માટે અપૂરતા છે. તેમણે આના માટ ે સૌને એકજૂથ થવા માટ ે કહ્ય ં હતયં. તેમણ ે પૂછર્ય ં હતય ં ક,ે બદલાતી 

પટરમસ્થતીમાં શયં બહયપક્ષીર્ સગંઠનો દયમનર્ાની વ્ર્વસ્થામાં ઉભા થર્ેલા પ્કારોનો સામનો કરવાની મસ્થમતમાં છે ક ેનહીં, કારણ ક ે

આ સગંઠનો જ્ર્ારે અમસ્તત્વમાં આવ્ર્ા ત્ર્ારથી અત્ર્ાર સયધીમા ં દયમનર્ામા ં પટરવતડન આવી રહ્ા છે. તેમણ ેપોતાની વાતના 

સમાપનમા ં કહ્ય ં હતય ં ક,ે “આથી જ, દરેક લોકશાહી રાષ્ટ્રએ બહયપક્ષીર્ સંસ્થાઓના સયધારાન ેવગે આપવો આવશ્ર્ક છે જેથી 

તેઓ વતડમાન અન ેભમવષ્ર્ના પ્કારોનો સામનો કરવા માટે કામ કરી શક.ે” 

નવી દમલ્હી,  

17 જાન્ર્યઆરી, 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. 


