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వరల్డ్ ఇకానామిక్ ఫోరమ్ యొక్కదావోస్ అజ ెండా లో భాగెం గా 

‘స్టేట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్’ పేరిట ప్రత్యేక ప్రసెంగాన్నిఇచ్చిన 

ప్రధాన మెంత్రి  

‘‘భారతదేశెంకరోనా కాలెం లో, ‘వన్ అర్థ్, వన్ హ ల్థ్’ అనే తన 
దృష్టికోణాన్ని అనుసరిస్తూనే అవసరమైనమెందుల ను మరియు 

టీకాల ను సరఫరా చేసి అనేక మెంది ప్రాణాల ను కాపాడిెంది’’ 
‘‘గ్లోబల్ సప్లయ్ చైన్స్ లో ప్రపెంచెం ఆధారపడదగ్గ 

భాగస్వామ్య దేశెం గా తయారు కావడానికి భారతదేశెం కెంకణెం 

కట్టుకొన్నది’’ 
‘‘భారతదేశెం లో ప ట్టుబడిప ట్టడానికి ఇది అత్యెంత 

ఉత్తమమైనటువెంటి కాలెం’’ 
‘‘స్వయెంసమృద్ధి ని సాధిెంచడెం కోసెం భారతదేశెం సాగిస్తున్న 

అన్వేషణ లో ప్రక్రియల ను సరళతరెం గా మలచడెం పైన శ్రద్ధ 

తీసుకోవడెం ఒక్కటే కాకుెండా ప ట్టుబడి కి మరియు ఉత్పత్తి కి 

ప్రోత్సాహకాల ను కూడా ఇస్తున్నది’’ 
తరువాతి 25సెంవత్సరాల తాలూకు లక్ష్యాల ను దృష్టి లో 

ప ట్టుకొని భారతదేశెం విధానాల ను రూపొెందిస్తున్నది.ఈ కాల 

ఖెండెం లో, దేశెం అధిక వృద్ధి మరియు సెంక్షేమెం, ఇెంకా వ ల్ న స్ ల 

తాలూకు చరమస్థాయి కి చేరాలనే లక్ష్యాల ను 

నిర్దేశిెంచుకొన్నది. వృద్ధి తాలూకు ఈ కాలెం హరితెంగాను, 

పరిశుభ్రెం గాను, స్థిరత్వెం తోను, అలాగే ఆధారపడదగిెంది గాను 

ఉెంటుెంది. 
‘‘ ‘బయటకు విసరివేసే’సెంస్కృతి ఇెంకా వినియోగదారు మనస్తత్వెం 

జలవాయు సెంబెంధి సవాలు ను ప ెంచివేశాయి.  ‘తీసుకో-తయారు చేయి- 
ఉపయోగిెంచు-వదలిప ట్టేస య్’ అనే సూత్రెం పై 
ఆధారపడ్డనేటి ఆర్థిక వ్యవస్థ నుెంచి ఒక వలయాకార ఆర్థిక 

వ్యవస్థ వైపునకు వేగెంగా మళ్లక తప్పనిస్థితి ఇది ’’ 
‘‘ఎల్.ఐ.ఎఫ్.ఇ.ని ఒక ప్రజా ఆెందోళన గా మలచడెం అనేది పి-3.. అదే 

‘ప్రొ ప్లాన ట్ పీపల్’’.. కు ఒక గట్టి పునాదికాగలదు’’ 



బహుళ పక్షీయ సెంస్థల లో సెంస్కరణ ల కోసెంప్రతి ఒక్క 

ప్రజాస్వామ్యయుక్త దేశెం పట్టుబట్టక తప్పదు. అది 
జరిగితే ఆయా సెంస్థ లుప్రస్తుత సవాళ్ల తో పాటు భావి సవాళ్ల 

ను పరిష్కరిెంచే కార్యాన్ని చేపట్టగలుగుతాయి’’ 
 

ప్రధాన మెంత్రి శ్రీ నరేెంద్ర మోదీ ఈ రోజు న వీడియో కాన్ఫర న్సిెంగ్ 

మాధ్యమెం ద్వారా వరల్డ్ ఇకానామిక్ ఫోరమ్ యొక్క దావోస్ అజ ెండా 

లో ‘ స్టేట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ’ పేరు తో ఒక ప్రత్యేక ప్రసెంగాన్ని 

ఇచ్చారు. 

భారతదేశెం మహమ్మారి తాలూకు మరొక వేవ్ ను జాగ్రత తోను, ఆత్మవిశ్వాసెం 
తోను ఎదుర్కొెంటున్నదని, అనేక ఆశాభరితమైనటువెంటి ఫలితాల తో ఆర్థిక 
రెంగెం లో ముెందుకు సాగిపోతున్నదని ప్రధాన మెంత్రి అన్నారు. ఒక బలమైన 
ప్రజాస్వామిక దేశెం గా భారతదేశెం మానవాళి కి ఆశ తో నిెండినటువెంటి ఒక 

పూలగుత్తి ని ఇచ్చిెందని, ఆ పుష్పగుచ్ఛెం లో ప్రజాస్వామ్యెం పట్ల 

భారతదేశానికి ఉన్న అచెంచలమైన నమ్మకెం, ఇరవై ఒకటో శతాబ్దానికి శక్తి 
ని ఇస్తున్న సాెంకేతిక విజ్ఞ ా నెం, ప్రతిభ లతో పాటు భారతీయుల స్వభావెం 

అనేవి ఉన్నాయని ప్రధాన మెంత్రి అన్నారు. ‘వన్ అర్థ్, వన్ 

హ ల్థ్’ అనేటటువెంటి దార్శనికత ను అనుసరిస్తూ, కరోనా కాలెం లో 

అవసరమైన ఔషధాల ను, టీకామెందు ను ఎగుమతి చేసి ఎెంతో మెంది యొక్క 

ప్రాణాల ను కాపాడిెంది అని ప్రధాన మెంత్రి అన్నారు. ప్రపెంచెం లో మూడో 
అతి ప ద్ద ఔషధ నిర్మాణ దేశెం గా ఉెంది, మరి భారతదేశాన్ని ప్రపెంచాని కి 

ఔషధాలయెం గా భావిస్తున్నారు అని కూడా ఆయన అన్నారు. 

ప్రస్తుతెం భారతదేశెం సాఫ్ట్ వేర్ ఇెంజీనియర్ లను రికార్డు సెంఖ్య లో 

అెందజేస్తున్నదని ప్రధాన మెంత్రి అన్నారు. యాభై లక్షల మెందికి పైగా 

సాఫ్ట్ వేర్ డ వలపర్ లు భారతదేశెం లో పని చేస్తున్నారు అని ఆయన 

చ ప్పారు. భారతదేశెం లో ప్రస్తుతెం యూనికార్న్ లు ప్రపెంచెం లోనే మూడో 

అతి ప ద్ద సెంఖ్య లో విస్తరిెంచి ఉన్నాయి అని ఆయన త లియజేశారు. గడచిన 
ఆరు న లల కాలెం లో పది వేల కు పైగా స్టార్ట్- అప్ స్ నమోదు 

అయ్యాయన్నారు. భారతదేశెం లో 

భారీది, సురక్షితమైెంది, సఫలమైనటువెంటిది అయిన డిజిటల్ పేమ ెంట్స్ 

ప్లాట్ ఫార్మ్ ఉెంది అెంటూ ఆయన ప్రస్తావిెంచారు. గత న ల రోజుల కాలెం 
లోనే 4.4 బిలియన్ కు మిెంచిన లావాదేవీలు యూనిఫైడ్ పేమ ెంట్స్ ఇెంటర్ 

ఫేస్ ద్వారా జరిగాయి అని ఆయన వివరిెంచారు. ‘ఈజ్ ఆఫ్ డూయిెంగ్ బిజిన స్’ 
ను వృద్ధి చ ెందిెంపచేసే దిశ లో తీసుకొెంటున్నటువెంటి చర్యల ను గురిెంచి 

ప్రధాన మెంత్రి పేర్కొన్నారు. కార్ పొరేట్ ట్యాక్స్ రేటుల ను 



సరళతరెం చేయడెం తో పాటు వాటి ని ప్రపెంచెం లోనే అత్యెంత స్పర్ధాత్మకెం 

గా మలచడెం జరిగిెంది అని ఆయన వ ల్లడిెంచారు. భారతదేశెం లో డ్రోన్ 

స్, అెంతరిక్షెం, జియో-స్పేశల్ మేపిెంగ్ వెంటి రెంగాల ను ఆెంక్షల నుెంచి 
విముక్తెం చేయడెం జరిగిెంది. ఐటి మరియు బిపిఒ రెంగాల లో కాలెం చ ల్లిన 

ట లికమ్ నిబెంధన లలో సెంస్కరణ లను ప్రవేశప ట్టడమైెంది అని ఆయన 

అన్నారు. ‘‘25 వేల కు పైగా నియమాలను పాలిెంచవలసిన అగత్యాన్ని మేెం 

కిెందటి సెంవత్సరెం లో తొలగిెంచాెం’’ అని ఆయన అన్నారు. 

ఒక భాగస్వామ్య దేశెం గా భారతదేశాని కి ఆకర్షణ శక్తి ప రుగుతోెంది అని 

ప్రధాన మెంత్రి సూచనప్రాయెం గా చ ప్తూ, గ్లోబల్ సప్లయ్- చైన్స్ లో 
ప్రపెంచెం ఆధారపడదగినటువెంటి భాగస్వామ్య దేశెం గా తయారు కావాలి అనే 

విషయెం లో భారతదేశెం కెంకణాన్ని కట్టుకొెంది, అెంతేకాక అనేక దేశాల తో 

స్వేచ్ఛ వాణిజ్య ఒప్పెందాల ను కూడా భారతదేశెం కుదుర్చుకొెంటోెంది 

అన్నారు. నూతన ఆవిష్కరణ, సాెంకేతిక విజ్ఞ ా నాన్ని అనుసరిెంచడెం, ఇెంకా నవ 

పారిశ్రామికత్వ స్ఫూర్తి అనేటటువెంటి వాటి లో భారతదేశానికి ఉన్న 

సామర్ధ్యాలు ఆదర్శవెంతమైనటువెంటి గ్లోబల్ పార్ట్ నర్ గా 

భారతదేశాన్ని తీర్చిదిద్దుతున్నాయి. ‘‘ఈ కారణెం గానే, భారతదేశెం లో 

ప ట్టుబడి ప ట్టడానికి ఇది అత్యెంత ఉత్తమ కాలెం గా ఉెంది’’ అని ఆయన 

అన్నారు. భారతదేశ యువత నవ పారిశ్రామికత్వెం తాలూకు సరికొత్త 

శిఖరాన్ని చేరుకొన్న సెంగతి ని గురిెంచి ఆయన ప్రస్తావిెంచారు. కేవలెం 100 
స్టార్ట్-అప్స్ ఉన్న 2014వ సెంవత్సరెం తో పోల్చి చూస్తే, ప్రస్తుతెం 

భారతదేశెం లో అరవై వేల కు పైగా స్టార్ట్-అప్స్ ఉన్నాయి. వాటిలో 80 
స్టార్ట్-అప్స్ యూనికార్న్ స్; నలభై కి మిెంచిన యూనికార్న్ స్ 2021వ 
సెంవత్సరెం లోనే ఎదిగాయి అని ప్రధాన మెంత్రి వివరిెంచారు. 

భారతదేశెం అనుసరిెంచిన ఆత్మవిశ్వాసభరిత వైఖరి ని గురిెంచి ప్రధాన మెంత్రి 

వివరిస్తూ, కరోనా కాలెం లో క్వాెంటిటేటివ్ ఈజిెంగ్ వెంటి జోక్యాల పై 

ప్రపెంచెం శ్రద్ధ తీసుకొెంటూ ఉన్న వేళ భారతదేశెం సెంస్కరణల ను 

పటిష్టపరుస్తూ పోయిెంది అన్నారు. 6 లక్షల గ్రామాల లో ఆప్టికల్ 

ఫైబర్ ఏర్పాటు, సెంధానెం సెంబెంధి మౌలిక సదుపాయాల కల్పన కు గాను 1.3 
ట్రిలియన్ డాలర్ ల ప ట్టుబడి, ఆస్తుల నగదీకరణ ద్వారా 80 బిలియన్ 

డాలర్ ల ను సమీకరిెంచే లక్ష్యానికి తోడు వస్తువులు, ప్రజలు మరియు సేవల 

నిరెంతరాయ సెంధానానికి సరికొత్త చలనశీలత ను జోడిెంచడెం కోసెం సెంబెంధిత 

వర్గాలన్నిెంటిని ఒకే ప్లాట్ ఫార్మ్ మీదకు తీసుకు రావడానికి 

ఉద్దేశిెంచిన గతిశక్తి నేశనల్ మానిటైజేశన్ ప్లాన్ వెంటి వెంటి 

వస్తురూపమైన ఇన్ ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఇెంకా డిజిటల్ ఇన్ 

ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ల పరెంగా తీసుకొన్న భారీ నిర్ణయాల ను గురిెంచి ఆయన 

ఒక్కటొక్కటి గా వివరిెంచారు. స్వయెంసమృద్ధి కై భారతదేశెం సాగిస్తున్న 

అన్వేషణ లో ప్రక్రియల ను సరళతరెం గా తీర్చిదిద్దడెం పై శ్రద్ధ 



తీసుకోవడెం ఒక్కటే కాకుెండా ప ట్టుబడి కి, ఉత్పత్తి కి ప్రోత్సాహాల ను 

కూడా భారతదేశెం అెందిస్తోెంది అని శ్రీ నరేెంద్ర మోదీ త లిపారు. 14 రెంగాల 
లో 26 బిలియన్ డాలర్ విలువైన ‘ఉత్పత్తి తో ముడిప ట్టిన ప్రోత్సాహక 

పథకాల’ (పిఎల్ఐ స్) ను ప్రవేశప ట్టడమే దీనికి అత్యెంత స్పష్టమైన 

నిదర్శనెం గా ఉెంది అని ఆయన అన్నారు. రాబోయే 25 సెంవత్సరాల కు 

లక్ష్యాల ను దృష్టి లో ప ట్టుకొని మరీ భారతదేశెం విధానాల ను 

రూపొెందిస్తోెంది, దేశెం అధిక వృద్ధి ని మరియు సెంక్షేమెం, ఇెంకా వ ల్ న స్ 

తాలూకు చరమ స్థాయి ని అెందుకోవాలి అనేటటువెంటి లక్ష్యాల ను కూడా 

ప ట్టుకొెంది అని ఆయన నొక్కిచ ప్పారు. వృద్ధి కి సెంబెంధిెంచినటువెంటి ఈ 

యొక్క కాలెం ఆకుపచ్చని కవచెం తో కూడుకొన్నదీ, పరిశుభ్రయుక్తెం 

అయిెందీ, స్థిరమైెందీ, అెంతే కాకుెండా ఆధారపడదగిెంది గా కూడాను ఉెంటుెందని 

ప్రధాన మెంత్రి స్పష్టెం చేశారు. 

ఈ కాలెం లో జీవన శైలి పరెంగాను, విధానాల పరెంగాను చ ల్లిెంచవలసి 

ఉన్నటువెంటి పర్యావరణ సెంబెంధి మూల్యాల ను గురిెంచి ప్రధాన మెంత్రి 

ప్రత్యేకెం గా వివరిెంచారు. మన జీవన సరళి జలవాయు సెంబెంధి సవాళ్ల కు 

దారితీస్తోెంది అని ఆయన అన్నారు. ‘బయటకు విసరి పారవేసే’ సెంస్కృతి 

మరియు వినియోగదారువాదెం జలవాయు సెంబెంధి సవాలు ను ప ెంచివేశాయి. నేటి 
కాలపు ‘తీసుకో- తయారు చేయి-వాడుకో- వదలిప ట్టేస య్’ అనే కోవ కు 

చ ెందిన ఆర్థిక వ్యవస్థ వైపు నుెంచి ఒక సమ్మిళితమైన వృత్తాకార ఆర్థిక 

వ్యవస్థ వైపునకు శర వేగెం గా మళ్లక తప్పదు అని ఆయన స్పష్టెంచేశారు. 

సిఒపి26 సమావేశెం లో తాను పేర్కొన్న మిశన్ లైఫ్ గురిెంచి ప్రధాన మెంత్రి 
ప్రస్తావిస్తూ, లైఫ్ (ఎల్ఐఎఫ్ఇ) ని ఒక ప్రజా ఉద్యమెం గా మలచినప్పుడు 

అది మూడు పి లు (పి-3), అెంటే ‘ప్రొ ప్లాన ట్ పీపల్’ కు ఒక బలమైనటువెంటి 

పునాది కాగలుగుతుెంది అన్నారు. ఇక్కడ లైఫ్ (ఎల్ఐఎఫ్ఇ) అెంటే- ‘లైఫ్ 
స్టైల్ ఫార్ ఇన్ వైరన్ మెంట్’ ; అది ఒక పట్టు విడుపు లతో 

కూడుకొన్నటువెంటి, మనుగడ ప్రధానెం అయినటువెంటి జీవన శైలి ని గురిెంచిన 

దృష్టికోణెం, అది జలవాయు సెంకటాన్ని మరియు రాబోయే కాలెం లో 

తటస్థిెంచే ఊహిెంచలేనటువెంటి సవాళ్ల ను ఎదుర్కోవడెం లో తోడ్పడుతుెంది- 
అనేదే. జలవాయు సెంబెంధి లక్ష్యాన్ని సాధిెంచుకొనేెందుకు విధిెంచుకొన్న 

గడువు తేదీ ల కెంటే ఎెంతో ముెందు గానే ఆ లక్ష్యాన్ని సాధిెంచడెం లో 

భారతదేశెం నమోదు చేసిన ప్రభావశీల రికార్డు ను గురిెంచి కూడా శ్రీ నరేెంద్ర 

మోదీ ఫోరాని కి త లియజేశారు. 

ప్రపెంచ వ్యవస్థ తాలూకు మారుతున్న వాస్తవాల కు తగ్గట్టు మారవలసిన 

అవసరెం ఉెంది అని ప్రధాన మెంత్రి నొక్కిచ ప్పారు. ప్రపెంచ వ్యవస్థ 

మార్పుచేర్పుల కు లోనవుతూ ఉన్న క్రమెం లో అెంతర్జాతీయ పరివారెం 

సరికొత్త సవాళ్ల ను ఎదుర్కొెంటున్నది అని ఆయన అన్నారు. ఈ దశ లో ప్రతి 



ఒక్క దేశెం, అలాగే యావత్తు ప్రపెంచ సముదాయెం ఉమ్మడి గా 

ఏకకాలికమైనటువెంటి కార్యాచరణ కు నడుెంకట్టాలి అెంటూ ఆయన 

పిలుపునిచ్చారు. సరఫరా వ్యవస్థ లో అెంతరాయాలు తల త్తడెం, ధరల 

ప రుగుదల, ఇెంకా జలవాయు పరివర్తన లను ఆయన ప్రధానమైన ఉదాహరణలు గా 

పేర్కొన్నారు. ఆయన ఈ సెందర్భెం లో క్రిప్టోకర న్సీ తాలూకు ఉదాహరణ 

ను కూడా ఇచ్చారు. క్రిప్టోకర న్సీ కి సెంబెంధిెంచిన సాెంకేతిక పరిజ్ఞ ా నాలు 
ఇెంకా వాటి సవాళ్లకు ఎదురునిలచి నిలదొక్కుకోవాలి అెంటే గనక ఏ ఒక్క దేశెం 

తీసుకొనే నిర్ణయాలో సరిపువు అని ఆయన అన్నారు. ఈ విషయెం లో అెంతా 

కలసికట్టు గా నడవాలి అని ప్రధాన మెంత్రి విజ్జప్తి చేశారు. బహుపక్షీయ 

సెంస్థ లు ఉనికి లోకి వచ్చిన కాలెం నాటి నుెంచి ప్రపెంచెం మార్పునకు 

లోనయిెంది. మారిన పరిస్థితుల లో, ప్రపెంచ దేశాల కు ఎదురైన సవాళ్ల ను 

పరిష్కరిెంచగల స్థితి లో బహుపక్షీయ సెంస్థ లు ఉన్నాయా? అెంటూ ఆయన 

అడిగారు. ‘‘అెందుకనే ప్రతి ఒక్క ప్రజాస్వామ్యయుక్త దేశెం ఈ యొక్క 

సెంస్థ ల లో సెంస్కరణ ల కోసెం పట్టుబట్టడెం అనేది తప్పనిసరి 

అయిపోయిెంది. అది జరిగినప్పుడు ఆ సెంస్థ లు ఇప్పటి కాలెం తో పాటు గా 
రాబోయే కాలెం తాలూకు సవాళ్ల ను ఎదుర్కొని వాటి ని పరిష్కరిెంచగల 

బాధ్యత ను భుజానికి ఎత్తుకోగలుగుతాయి’’ అని చ ప్తూ ప్రధాన మెంత్రి తన 

ప్రసెంగాన్ని ముగిెంచారు. 

న్యూఢిల్లీ 

జనవరి 17, 2021 
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