PM delivers ‘State of the World’ special address at
the World Economic Forum’s Davos Agenda
January 18, 2022
ല ോക സോമ്പത്തിക ല ോറത്തിന്ററ ദോല
സ്ഥിതി'റയക്കുറിച്ചു പ്രലതേക അഭിസംല

ോസ് അജണ്ടയില് 'ല ോകത്തിന്ററ
ോധന നടത്തി പ്രധോനമപ്രി

''റകോലറോണക്കോ ത്ത്, 'ഒരു ഭൂമി, ഒലര ആലരോഗ്േം' എന്ന കോഴ്ചപ്പോടു രിരുടര്ന്ന്ന്
അ ശ്േമരുന്നുകളും പ്രതിലരോധമരുന്നുകളും
ിതരണം റചയ്ത് ഇരേ നിര ധി
ജീ നുകള് സംരക്ഷിച്ചു''
''ആലഗ്ോള
ിതരണശ് ംഖ യില് ല ോകത്തിന്ററ
ഇരേ പ്രതിജ്ഞോ ദ്ധം''
''ഇതോണ് ഇരേയില് നിലക്ഷരം നടത്തോനുള്ള ഏറ്റ

ിശ്വസ്ത രങ്കോളിയോകോന്

ും ന ല സമയം''

''സവയംരരേോപ്തതയില ക്കുള്ള രോത സുഗ്മമോക്കുന്നതില് പ്ശ്ദ്ധ ലകപ്രീകരിക്കുക
മോപ്തമ ല, നിലക്ഷരത്തിനും ഉല്പ്പോദനത്തിനും ഇരേ ലപ്രോഹനമോകനലമകുകയും
റചയ്യുന്നു''
''അടുത്ത 25
ര്ന്ഷറത്ത
ക്ഷേ്ങളള് മനസ്സില്കണ്ടോണ് ഇരേ നയ്ങളള്ക്കു
രൂരംനല്കുന്ന്ഈ ക കോ യള ില്, ഉയര്ന്ന്ന
ളര്ന്ച്ചയും ലക്ഷമകോരേ്ങളളുറട
രൂര്ന്ത്തീകരണ ുമോണ് രോജേം
ക്ഷേമി്. ്ഈ
ളര്ന്ച്ചയുറട ക കോ ട്. ം
കരിത ും
ത്തിയുള്ളതും സുസ്ഥിര ും
ിശ്വോസലയോഗ്േ ുമോയിരിക്കും''
''കോ ോ സ്ഥോ റ
ലു ിളി രൂക്ഷമോക്കിയ് '
ിറച്ചറിയൂ' സംസ്കോര ും
ഉരലഭോഗ് ുമോണ്ഈ ഇന്നറത്ത 'എടുക്കൂ-ഉരലയോഗ്ിക്കൂ-കളയൂ സമ്പദവേ സ്ഥയില്
നിന്ന്
ര്ന്ത്തുളസമ്പദവേ സ്ഥയില ക്ക് അതില ഗ്ം മോലറണ്ട്
അതേരോലരക്ഷിതമോണ്''
''ല
ിറന
കുജന പ്രസ്ഥോനമോക്കി മോറ്റുന്ന് 'രി 3'-ന് (ലപ്രോ പ്ലോനറ്റ് രീപ്പിള്)
ശ്ക്തമോയ അടിത്തറയോകും''
''ഓലരോ ജനോധിരതേ രോപ്ര ും
കുത സംടടനകറള ന ീകരണത്തിനോയി
ലപ്രരിപ്പിലക്കണ്ട് അതേരോലരക്ഷിതമോണ്ഈ അതി ൂറട അ ര്ന്ക്കു
ര്ന്ത്തമോനത്തിന്ററയും ഭോ ിയുറടയും റ
ലു ിളികള് ലകകോരേം റചയ്യുന്ന
ദൗതേം ഏററ്റടുക്കോനോകും''

പ്രധോനമപ്രി പ്ശ്ീ നലരപ്ര ലമോദി ല ോക സോമ്പത്തിക ല ോറത്തിന്ററ ദോല ോസ്
അജണ്ടയില്
'ല ോകത്തിന്ററ
സ്ഥിതി'
എന്ന
ിഷയത്തില്
പ്രലതേക
അഭിസംല ോധന നടത്തിഈ
ീഡിലയോലകോണ് റന്സി ൂറടയോയിരുന്നു പ്രസംഗ്ംഈ
ജോപ്ഗ്തലയോറടയും
ആത്മ ിശ്വോസലത്തോറടയുമോണു
മകോമോരിയുറട
അടുത്ത
തരംഗ്റത്ത ഇരേ ലനരിടുന്നറതന്നും പ്രതീക്ഷോ കമോയ നിര ധി
്ങളലളോറട
സോമ്പത്തിക
ലമഖ യില്
മുലന്നറുകയോറണന്നും
പ്രധോനമപ്രി
രറഞ്ഞുഈ
ജനോധിരതേത്തി ുള്ള
ഇരേക്കോരുറട
അചഞ്ച മോയ
ിശ്വോസം,
21-ാോാം
നൂറ്റോണ്ടിറന
ശ്ോക്തീകരിക്കുന്ന
സോലങ്കതിക ിദേ,
ഇരേക്കോരുറട
കഴി ും
സവഭോ
ിലശ്ഷ്ങളളും
എന്നി യുള്റപ്പടുന്ന
ശ്ക്തമോയ
ജനോധിരതേരോജേറമന്ന
നി യില്,
മനുഷേരോശ്ിക്കു
പ്രതീക്ഷയുറട
രൂറച്ചണ്ടു
സമ്മോനിക്കുകയോണ്
ഇരേറയന്ന് അലേകം രറഞ്ഞുഈ റകോലറോണക്കോ ത്ത്, 'ഒരു ഭൂമി, ഒലര ആലരോഗ്േം'
എന്ന
കോഴ്ചപ്പോടു
രിരുടര്ന്ന്ന്
അ ശ്േമരുന്നുകളും
പ്രതിലരോധമരുന്നുകളും

കയറ്റുമതി റചയ്ത് ഇരേ നിര ധി ജീ നുകള് സംരക്ഷിച്ചുറ ന്നു പ്രധോനമപ്രി
രറഞ്ഞുഈ
ല ോകറത്ത
മൂന്നോമറത്ത
ിയ
ഔഷധനിര്ന്മ്മോതോക്കളോയ
ഇരേ
'ല ോകത്തിന്ററ
ഔഷധശ്ോ 'യോയി
കണക്കോക്കറപ്പടുന്നുറ ന്നും
അലേകം
കൂ്. ിലച്ചര്ന്ത്തുഈ
ഇരേ
ഇന്ന്
ളറര
ിയ
ലതോതി ോണ്
ലസോറ്ററ്റവയര്ന്
എന്ജിനിയര്ന്മോറര
പ്രദോനം
റചയ്യുന്നറതന്നു
പ്രധോനമപ്രി
രറഞ്ഞുഈ
50
ക്ഷത്തി ധികം ലസോറ്ററ്റവയര്ന് റഡ
പ്പര്ന്മോര്ന് ഇരേയില് ലജോ ി റചയ്യുന്നുഈ
ഇന്ന്
യുണിലകോണുകളുറട
എണ്ണത്തില്
ഇരേയ്തക്ക്
മൂന്നോം
സ്ഥോനമുറണ്ടന്ന്
അലേകം അറിയിച്ചുഈ കഴിഞ്ഞ ആറ് മോസത്തിനിറട രതിനോയിരത്തി ധികം
സ്റ്റോര്ന്്. പ്പുകള്
രജിസ്റ്റര്ന്
റചയ്തതുഈ
ഇരേയുറട
കത്തും
സുരക്ഷിത ും
ിജയകര ുമോയ ഡിജിറ്റല് രണമിടരോടു സം ിധോനറത്തക്കുറിച്ചും അലേകം
സംസോരിച്ചുഈ ഏകീക ത രണമിടരോടു സം ിധോനം ഴി (യുരിഐ) കഴിഞ്ഞ
മോസംമോപ്തം 4.4
ി േണി ധികം ഇടരോടുകള് നടന്നതോയി അലേകം രറഞ്ഞുഈ
േ സോയം സുഗ്മമോക്കല് പ്രപ്കിയ ലപ്രോഹനമോകിപ്പിക്കുന്നതിനും ഗ് ണ്റമന്റ്
ഇടറരടല് കുറയ്തക്കുന്നതിനുമുള്ള നടരടികറളക്കുറിച്ചു പ്രധോനമപ്രി സംസോരിച്ചുഈ
ലകോര്ന്പ്പലററ്റ്
നികുതി
നിരക്കുകള്
ടൂകരിച്ച്
അ റയ
ല ോകത്തുതറന്ന
ഏറ്റ ുമധികം മഹനമരോധിഷ്ഠിതമോക്കുന്നതിറനക്കുറിച്ചും അലേകം രരോമര്ന്ശ്ിച്ചുഈ
ലപ്ഡോണ്,
കിരോകോശ്ം, ജിലയോ-സ്ലരഷേല് മോപ്പിംഗ് തുട്ങളിയ ലമഖ കളില്
ഇരേ നിയപ്രണ്ങളള് ഒഴി ോക്കിഈ ഐടി,
ിരിഒ ലമഖ കളുമോയി
ന്ധറപ്പ്. 
കോ കരണറപ്പ്. 
റട ിലകോം
നിയപ്രണ്ങളളില്
രരിഷ്കരണ്ങളള്
രുത്തിഈ
''കഴിഞ്ഞ
ര്ന്ഷം ്്ങളള് 25,000ത്തി ധികം ച്. ്ങളള് ഒഴി ോക്കി''- അലേകം
കൂ്. ിലച്ചര്ന്ത്തുഈ ആലഗ്ോള
ിതരണ ശ് ംഖ കളില് ല ോകത്തിന്ററ
ിശ്വസ്ത
രങ്കോളിയോകോന് ഇരേ പ്രതിജ്ഞോ ദ്ധമോറണന്നും ര
രോജേ്ങളളുമോയും സവതപ്ര
േോരോര കരോറുകള്ക്ക്
ഴിറയോരുക്കുന്നുറണ്ടന്നും, ഒരു കൂ്. ോളിറയന്ന നി യില്
ഇരേലയോടുള്ള തോല്പ്പരേം
ര്ന്ദ്ധിച്ചു രുന്ന സോകചരേം സൂചിപ്പിച്ചുറകോണ്ട്
പ്രധോനമപ്രി
രറഞ്ഞുഈ
ന ീകരണം,
സോലങ്കതിക
ിദേലയോടു
തോദോത്മേം
പ്രോരിക്കല്, സംരംഭകതവമലനോഭോ ം
എന്നി യിറ
ഇരേയുറട
കഴി ുകള്
ഇരേറയ
അനുലയോജേമോയ
ആലഗ്ോള
രങ്കോളിയോക്കുന്നുഈ
അതുറകോണ്ടുതറന്ന
ഇരേയില് നിലക്ഷരം നടത്തോനുള്ള ഏറ്റ ും ന ല സമയമോണി്- അലേകം
രറഞ്ഞുഈ
ഇരേയിറ
യു ോക്കള്
സംരംഭകതവത്തിന്ററ
രുതിയ
ഉയരം
ലക രിക്കുന്നതിറനക്കുറിച്ചും
അലേകം
രരോമര്ന്ശ്ിച്ചുഈ
2014ല്
റ റും
100
സ്റ്റോര്ന്്. പ്പുകളുണ്ടോയിരുന്ന
ഇരേയില്
ഇന്ന്
അറുരതിനോയിരത്തി ധികം
സ്റ്റോര്ന്്. പ്പുകളുറണ്ടന്ന്
അലേകം
രറഞ്ഞുഈ
അതില്
80
എണ്ണം
യൂണിലകോണുകളോണ്ഈ 40 ധികം യൂണിലകോണുകള് 2021 ോണു
ളര്ന്ന്നു ന്ന്ഈ
റകോലറോണ കോ ട്. ത്തില് അളവ്
ടൂകരണം ലരോ ുള്ള ഇടറരട ുകളില്
ല ോകം
പ്ശ്ദ്ധ
ലകപ്രീകരിക്കുലമ്പോള്,
ഇരേ
രരിഷ്കരണ്ങളള്
ശ്ക്തിറപ്പടുത്തുകയോറണന്ന്,
ഇരേയുറട
ആത്മ ിശ്വോസലത്തോറടയുള്ള
സമീരനത്തിന് അടി രയി്. ുറകോണ്ടു പ്രധോനമപ്രി ചൂണ്ടിക്കോ്. ിഈ ഭൗതിക-ഡിജിറ്റല്
അടിസ്ഥോനസൗകരേ്ങളളി ുണ്ടോയ മുലന്നറ്ററത്തക്കുറിച്ചും അലേകം
ി രിച്ചുഈ 6
ക്ഷം പ്ഗ്ോമ്ങളളിറ
ഒപ്റ്റിക്കല് ല
ര്ന്, സമ്പര്ന്ക്കസം ിധോന ുമോയി
ന്ധറപ്പ്. 
അടിസ്ഥോനസൗകരേ്ങളളിറ
1.3
പ്ടി േണ്
ലഡോളര്ന്
നിലക്ഷരം,
ആസ്തി
ധനസമ്പോദനത്തി ൂറട
80
ി േണ്
ലഡോളര്ന്
സമ്പോദിക്കോനുള്ള
ക്ഷേം,
ചരക്കുകളുറടയും
ആളുകളുറടയും
ലസ ന്ങളളുറടയും
തടസ്സമി ലോത്ത
സമ്പര്ന്ക്കസം ിധോനത്തില ക്ക് രുതിയ ച നോത്മകത നല്കുന്നതിനോയി എ ലോ
രങ്കോളികറളയും
ഒറരോറ്റ
ല ദിയില്
എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള
ഗ്തിശ്ക്തി
ആസൂപ്തണരദ്ധതി
തുട്ങളിയ
അലേകം
ര്. ികറപ്പടുത്തിഈ
സവയംരരേോപ്തതയില ക്കുള്ള രോത സുഗ്മമോക്കുന്നതില് പ്ശ്ദ്ധ ലകപ്രീകരിക്കുക
മോപ്തമ ല, നിലക്ഷരത്തിനും
ഉല്പ്പോദനത്തിനും
ഇരേ
ലപ്രോഹനമോകനലമകുകയും
റചയ്യുന്നുറ ന്നും പ്ശ്ീ ലമോദി ല ോറത്തില് രറഞ്ഞുഈ അതിനുദോകരണമോണ് 14
ലമഖ കളി ോയി 26
ി േണ് ലഡോളര്ന് മൂ േമുള്ള ഉല്പ്പോദനോനുസ ത ആനുകൂ േ
രദ്ധതികള്അലേകം
രറഞ്ഞുഈ
അടുത്ത
25
ര്ന്ഷറത്ത
ക്ഷേ്ങളള്
മനസ്സില്കണ്ടോണ്
ഇരേ
നയ്ങളള്ക്കു
രൂരംനല്കുന്ന്ഈ
ക
കോ യള ില്,

ഉയര്ന്ന്ന
ളര്ന്ച്ചയും
ലക്ഷമകോരേ്ങളളുറട
രൂര്ന്ത്തീകരണ ുമോണ്
രോജേം
ക്ഷേമി്. ്ഈ
ളര്ന്ച്ചയുറട
ക
കോ ട്. ം
കരിത ും
ത്തിയുള്ളതും
സുസ്ഥിര ും
ിശ്വോസലയോഗ്േ ുമോയിരിക്കുംപ്രധോനമപ്രി
ഊന്നിപ്പറഞ്ഞുഈ
ഇന്നറത്ത
ജീ ിതലശ് ിയും
നയ്ങളളും
രരിസ്ഥിതിക്കുണ്ടോക്കുന്ന
നരറത്തക്കുറിച്ചും
പ്രധോനമപ്രി
രറഞ്ഞുഈ
കോ ോ സ്ഥയ്തക്ക്
നമ്മുറട
ജീ ിതലശ് ി
സ രിക്കുന്ന
റ
ലു ിളികളില ക്ക്
അലേകം
ിരല്ചൂണ്ടിഈ
കോ ോ സ്ഥോ
റ
ലു ിളി
രൂക്ഷമോക്കിയ്
'
ിറച്ചറിയൂ'
സംസ്കോര ും
ഉരലഭോഗ് ുമോണ്ഈ ഇന്നറത്ത 'എടുക്കൂ-ഉരലയോഗ്ിക്കൂ-കളയൂ സമ്പദവേ സ്ഥയില്
നിന്ന്
ര്ന്ത്തുളസമ്പദവേ സ്ഥയില ക്ക്
അതില ഗ്ം
മോലറണ്ട്
അതേരോലരക്ഷിതമോണ്- അലേകം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞുഈ സിഒരി 26 സലമ്മളനത്തില്
അലേകം റകോണ്ടു ന്ന 'മിഷന് ല
ി'റന രരോമര്ന്ശ്ിച്ചുറകോണ്ട്, 'ല
ി'റന
കുജന
പ്രസ്ഥോനമോക്കി
മോറ്റുന്ന്
'രി
3'-ന്ററ
(ലപ്രോ
പ്ലോനറ്റ്
രീപ്പിള്)
ശ്ക്തമോയ
അടിത്തറയോകുറമന്നു
പ്രധോനമപ്രി
രറഞ്ഞുഈ
കോ ോ സ്ഥോ
പ്രതിസന്ധിറയയും
ഭോ ിയിറ
മറ്റ്
പ്ര ചനോതീതമോയ
റ
ലു ിളികറളയും
ലനരിടോന്
സകോയകരമോകുന്ന,
പ്രതിലരോധലശ്ഷിയുള്ളതും
സുസ്ഥിര ുമോയ
ജീ ിതലശ് ിയുറട
ീക്ഷണമോണ് 'ല റ്' അഥ ോ 'രരിസ്ഥിതിക്കനുസ തമോയ
ജീ ിതലശ് ി'.
നിശ്ചിത
കോ യള ു
രൂര്ന്ത്തിയോക്കുംമുമ്പുതറന്ന
കോ ോ സ്ഥോ ക്ഷേം
ലക രിക്കുന്നതില്
ഇരേ
ലക രിച്ച
പ്ശ്ലദ്ധയ
ലന്. ്ങളറളക്കുറിച്ചും പ്ശ്ീ ലമോദി ല ോറത്തില് സംസോരിച്ചുഈ ല ോകപ്കമത്തിന്ററ
മോറുന്ന
യോഥോര്ന്്േ്ങളള്ക്കനുസരിച്ച്
തോദോത്മേം
പ്രോരിലക്കണ്ടതിന്ററ
ആ ശ്േകതറയക്കുറിച്ചും
പ്രധോനമപ്രി
ഊന്നിപ്പറഞ്ഞുഈ
മോറിറക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന
ല ോകപ്കമത്തില്
ആലഗ്ോള
കുടും ം
രുതിയ
റ
ലു ിളികറള
അഭിമുഖീകരിക്കുകയോണ്ഈ എ ലോ രോജേ്ങളളുറടയും ആലഗ്ോള സംടടനകളുറടയും
കൂ്. ോയതും
സമനവയിപ്പിച്ചതുമോയ
പ്ര ര്ന്ത്തന്ങളള്ക്ക്
അലേകം
ആകവോനം
റചയ്തതുഈ
ിതരണ
ശ് ംഖ യിറ
തടസ്സ്ങളള്, രണറപ്പരുപ്പം, കോ ോ സ്ഥോ
േതിയോനം
എന്നി
പ്രധോന
ഉദോകരണ്ങളളോയി
അലേകം
ചൂണ്ടിക്കോ്. ിഈ
അനു ന്ധ സോലങ്കതിക ിദേകളും അ യുറട റ
ലു ിളികളും ഏറതങ്കി ും ഒരു
രോജേത്തിന്ററ തീരുമോന്ങളള്ക്ക്
ഴ്ങളുന്നിറ ലന്നു പ്കിപ്ലറ്റോകറന്സി ഉദോകരിച്ച്
അലേകം രറഞ്ഞുഈ സംടടനകള് നി
ില്
ന്ന കോ ത്തില് നിന്നു ല ോകപ്കമം
ഏറിയ മോറിയ സോകചരേത്തില്
ക
രുതിയ റ
ലു ിളികള്
ലനരിടോന്
കുത
സംടടനകള്ക്കു
കഴിയുലമോ
എന്നും
അലേകം
ആരോഞ്ഞുഈ
''അതുറകോണ്ട്
ഓലരോ
ജനോധിരതേ
രോപ്ര ും
കുത സംടടനകറള
ന ീകരണത്തിനോയി
ലപ്രരിപ്പിലക്കണ്ട്
അതേരോലരക്ഷിതമോണ്ഈ
അതി ൂറട
അ ര്ന്ക്കു
ര്ന്ത്തമോനത്തിന്ററയും ഭോ ിയുറടയും റ
ലു ിളികള് ലകകോരേം
റചയ്യുന്ന ദൗതേം ഏററ്റടുക്കോനോകും''- പ്രധോനമപ്രി ഉരസംകരിച്ചുഈ

നേൂ റഡല്കി
ജനു
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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.

