
PM delivers ‘State of the World’ special address at 
the World Economic Forum’s Davos Agenda 
January 18, 2022 

 آف اسٹیٹ’ میں ایجنڈے ڈیووس کے فورم اقتصادی عالمی نے مودی نریندر اعظم وزیر

کیا خطاب خصوصی‘ورلڈ دی  
 

’’ ایک صحت کے ’، ‘ارض  ایک کرہ’کورونا وباء کی مدت کے دوران بھارت نے 

کو اپناتے ہوئے الزمی دواؤں اور ٹیکوں کی سپالئی کرکے بہت سی ‘ اپنے وژن

 ‘‘زندگیاں بچائیں
 

بھارت عالمی سپالئی چین میں دنیا کا بھروسے مند شراکت دار بننے کے تئیں عہد بستہ 

 ہے
 

 ‘‘بھارت میں سرمایہ کاری کےلئے یہی بہترین وقت ہے’’
 

’’ ف کود کفیل بننے کی اپنی جستجو میں پروسیس کو آسان بنانے پر ہندوستان نہ صر

 ‘‘توجہ دے رہا ہے، بلکہ سرمایہ کاری اور پیداوار کو بھی ترغیب دے رہا ہے
 

’’ سالوں میں مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پالیسیاں تیار کررہا ہے، 52بھارت اگلے 

ود اور تندرستی کے مقاصد اس عرصے کے دوران ملک نے زیادہ ترقی اور فالح و بہب

کو برقرار رکھا ہے، ترقی کا یہ دور سبز ، صاف ستھرا اور پائیدار کے ساتھ ساتھ پُر 

 ‘‘اعتماد ہوگا
 

ٹیک میک یوز ’ثقافت اور صارفیت میں آب و ہوا کے چیلنج کو گہرا کردیا ہے، آج کی

گزیر ہےمعیشت سے گھومنے والی معیشت کی طرف تیزی سے آگے بڑھنا نا‘ڈسپوز  
  

’’ ’ عوام دوست کرہ ارض’یعنی3-ایل آئی ایف ای)الئف( کو ایک عوامی تحریک بنانا پی

 ‘‘کے لئے ایک مضبوط بنیاد بن سکتا ہے
 

 یہ ضروری ہے کہ ہر جمہوری ملک کو کثیر جہت

  



وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے آج عالمی اقتصادی فورم کے ڈیووس 
 ڈے میں اسٹیٹ آف دی ورلڈ خصوصی خطاب کیا۔ایجن

وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت بہت احتیاط اور اعتماد کے ساتھ عالمی وباءکی ایک اور لہر کے ساتھ 

نمٹ رہا ہے اور بہت سے امید افزا نتائج کے ساتھ معاشی شعبے میں پیش قدمی کررہا ہے۔ انہوں نے 

حیثیت سے انسانیت کو امید کی جھلک پیش کی ہے، جو کہا کہ بھارت نے ایک مضبوط جمہوریت کی 

میں ہندوستان کی نہ لڑکھڑانے والے اعتماد پر مشتمل ہے، جوکہ ہندوستانیوں  جمہوریت اور ٹیکنالوجی 

کو با اختیار بنا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کورونا وباء کے  ویں صدی، ذہانت اور رویے 52کی

کے اپنے وژن کو اپنا کرالزمی دوائیں اور ‘ ، ایک صحت  ایک کرہ ارض’دوران بھارت نے 

برآمد کرکے بہت سی زندگیاں بچائی ہیں۔انہوں نے مزید کہا کہ بھارت دنیا کا تیسرا سب سے  ویکسین 
 بڑا دوا تیار کرنے واال ملک ہے اور وہ خود کو دنیا کا دوا سازی کا ایک اہم مرکز سمجھتا ہے۔

الکھ سے  25ہندوستان ریکارڈ تعداد میں سافٹ ویئر انجینئر فراہم کررہا ہے۔وزیر اعظم نے کہا کہ آج 

زیادہ سافٹ ویئر تیار کرنے والے بھارت میں کام کررہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بھارت میں یونیکورنس 

ہزار سے زیادہ اسٹارٹ 25مہینے کے دوران  6کی آج تیسری سب سے بڑی تعداد ہے۔ گزشتہ 

گئے۔ انہوں نے ہندوستان کے بڑے ، محفوظ اور کامیاب ڈیجیٹل ادائیگیوں کے پلیٹ  درج کئے  اَپس

فارم کے بارے میں بھی بات کی اور بتایا کہ گزشتہ مہینے میں ہی ادائیگیوں یونیفائیڈ انٹرفیس کے 

ارب سے زیادہ کے لین دین ہوئے۔وزیر اعظم نے کاروبار کرنے میں آسانی کو بڑھانے اور 4.4ذریعے 

کومت کی مداخلت کو کم کرنے کے اقدامات کے بارے میں بھی گفتگو کی۔ انہوں نے کارپوریٹ ح

ٹیکس کی شرحوں میں آسانی کا بھی ذکر کیا اور انہیں دنیا میں سب سے مقابلہ جاتی بنانے کے بارے 

ضبط ڈرونس ، خالء ، جیو اسپاتئیل)جغرافیائی( میپنگ جیسے غیر من  میں بات کی۔ہندوستان کے پاس

ٹیلی کام ریگولیشن میں   کئے گئے شعبے ہیں اور وہ آئی ٹی اور بی پی او سیکٹروں سے متعلق متروک

ہزار سے زیادہ تعمیل کو 52اصالحات الیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے گزرے ہوئے سال میں 

 ختم کردیا ہے۔

رتےہوئے وزیر اعظم نے کہا ایک ساجھیدار کی حیثیت سے ہندوستان کی بڑھتی ہوئی کشش کا ذکر ک

کہ ہندوستان عالمی سپالئی چین میں دنیا کا پراعتماد یا بھروسے مند شراکت دار بننے کے تئیں عہد بند 

ہے اور وہ کئی ملکوں کے ساتھ آزاد تجارتی سمجھوتوں کے لئے راستے بنارہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 

یں ہندوستان کی صالحیتوں نے اسے ایک پسندیدہ اختراع ، ٹیکنالوجی موافقت اور صنعت کاری جذبے م

عالمی شراکت دار بنا دیا ہے، اسی لئے یہی بہترین موقع ہے کہ ہندوستان میں سرمایہ کاری کی 

جائے۔انہوں نے صنعت کاری کی نئی بلندی کو چھونے کے لئے بھارتی نوجوانوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے 

ہزار سے زیادہ 65ے مقابلے میں آج ہندوستان کے پاس اسٹارٹ اَپس ک255ء میں محض 5524کہا کہ 

سے زیادہ یونیکورنس 45ء میں خود بخود 5552یونیکورنس ہیں اور 05اسٹارٹ اَپس ہیں۔ان میں سے 

 ابھر کرسامنے آئے ہیں۔

جب   ہندوستان کے اعتماد کے نقطہ نظر کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اس بات کو اجاگر کیا کہ

جیسے طریقہ کار پرتوجہ دے رہی تھی ، تو ہندوستان   ا کی مدت کے دوران نرم مقداردنیا کورون

الکھ گاؤں میں آپٹیکل فائبر، کنکٹی وٹی سے متعلق بنیادی 6اصالحات کو مستحکم کررہا تھا۔انہوں نے 

حاصل   ارب ڈالر05کھرب ڈالر کی سرمایہ کاری ، اثاثے مونیٹائزیشن کے ذریعے 2.3ڈھانچے میں 

نے کے ہدف اورسامان ،عوام اور خدمات کی بے روک ٹوک کنکٹی وٹی کے لئے نئی حرکیات کو کر

فروغ دینے کی خاطر تمام فریقوں کو واحد پلیٹ فارم پر النے کے لئے گتی شکتی نیشنل ماسٹر پالن 
 ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے میں چھالنگ لگانے کا ذکر کیا۔  جیسے فیزیکل اور

بتایا کہ نہ صرف ہندوستان خود کفالت کے لئے اپنی جستجو میں عمل  جناب مودی نے فورم کو

)پروسیس(کو آسان بنانے پر توجہ دے رہا ہے، بلکہ وہ سرمایہ کاری اور پیداوار کو بھی ترغیب دے 

ارب ڈالر مالیت کی پیداوار 56شعبوں میں 24رہا ہے۔انہوں نے کہا کہ اس کا سب سے واضح مظہر 

سالوں کے مقاصد 52یمیں ہیں۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ہندوستان اگلے سے متعلق ترغیبی اسک



کو ذہن میں رکھتے ہوئے پالیسایاں بنا رہا ہے اور اس مدت میں ملک نے زیادہ ترقی اور فالح و بہبود 

اور تندرستی کے اہداف کو بھی برقرار رکھا ہے۔ وزیر اعظم نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ترقی کا یہ 

 سبز، صاف ستھرا، پائیدار اور قابل اعتماد ہوگا۔ دور

وزیر اعظم نے آج کی طرز زندگی اور پالیسیوں کی ماحولیاتی الگت پر توجہ مرکوز کی۔ انہوں نے ان 

آب و ہوا کی وجہ سے ہے۔ثقافت اور صارفیت   اشارہ کیا جو ہماری طرز زندگی  چیلنجوں کی طرف

ٹیک میک یوز ’ا کردیا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ آج کی نے آب وہوا کے چیلنج کو مزید گہر

معیشت سے گھومنے والی معیشت کی طرف تیزی سے آگے بڑھنا ناگزیر ہے۔ انہوں نے کوپ ‘ڈسپوز

کانفرنس میں مشن الئف)ایل آئی ایف ای( کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایل آئی ایف ای)الئف( کو ایک 56

ایک مضبوط بنیاد بن سکتا ہے ۔زندگی   ’عوام دوست کرہ ارض’یعنی 3-عوامی تحریک بنانا پی

لچکدار اور پائیدار طرز زندگی کا ایک وژن ہے، جو موسمیاتی ‘ماحولیات کے لئے طرز زندگی’یعنی

بحران اور مستقبل کے غیر متوقع چیلنجوں سے نمٹنے میں کارآمد ثابت ہوگا۔ جناب مودی نے نشان زد 

ہی آب و ہوا کے نشانے کو حاصل کرنے میں ہندوستان کی متاثر کن ریکارڈ کے تاریخوں سے پہلے 
 بارے میں بھی فورم کو آگاہ کیا۔

وزیر اعظم نے اس بات کی ضرورت پر زور دیا کہ عالمی نظام کے بدلتے ہوئے حقائق کو اپنا یاجائے 

ں کا سامنا کررہا ہے اور انہوں ۔ انہوں نے کہا کہ عالمی کنبہ بدلتے ہوئے عالمی نظام میں نئے چیلنجو

نے ہر ملک اور عالمی ایجنسی سے اجتماعی کارروائی کی ضرورت پر زور دیا۔انہوں نے اہم مثالوں 

سپالئی چین میں رخنہ اندازی ، افراط زر اور آب و ہوا میں تبدیلی کا ذکر کیا۔ انہوں نے   کے طورپر

یکنالوجیز اور ان کے چیلنجز کسی واحد ملک کے کرپٹو کرنسی کی مثال بھی پیش کی، جہاں متعلقہ ٹ

فیصلوں کے لئے خود کو قرض نہیں دیتے۔ انہوں نے اس پر ایک ہونے کے لئے کہا۔ انہوں نے کہا کہ 

کیا کثیر الجہتی تنظیمیں بدلتے ہوئے منظر نامے میں عالمی نظام کے چیلنجوں سے نمٹنے کی پوزیشن 

دنیا بدل چکی تھی۔ اسی لیے یہ ضروری   میں آئیں تو اس وقتمیں ہیں، کیونکہ جب یہ تنظیمیں وجود 

ہے کہ ہر جمہوری ملک کو اِ ن اداروں کی اصالحات کے لئے آگے آنا چاہئے، تاکہ وہ عصر حاضر 
 اور مستقبل کی چیلنجوں سے نمٹنے کا کام پورا کرسکیں۔
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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. 


