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નવેમ્બર 18, 2021 

 

વડાપ્રધાન ેસિડની ડાયલોગમાું મખુ્ય ભાષણ આપયુું હતુું, તમેણ ેભારતની ટેક્નોલોજી ઉત્ક્ાુંસત અને ્ાુંસત પર વક્તવ્ય 
આપયુું હતુું. 
 

તમેણે ભારતમાું થઈ રહલેા પાુંચ મહત્કવપણૂણ પરરવતણનોની યાદી આપી છે. 
 

"લોકશાહીની િૌથી મોટી શસક્ત એ તનેુું ખલુ્લાપણું છે. તે જ િમય,ે આપણ ેકટેલાક સ્થાસપત સહતોને આ 
ખલુ્લાપણાનો દરુુપયોગ કરવાની મુંજૂરી આપવી જોઈએ નહીં.” 

 

"ભારતની રડસજટલ ્ાુંસતનુું મળૂ આપણી લોકશાહી, આપણી ડમેોગ્રાફી અને આપણા અથણતુંત્રના માપદુંડમાું રહલેુું છે.” 

 

"અમે લોકોના િશસક્તકરણના સ્ત્રોત તરીકે ડટેાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. વ્યસક્તગત અસધકારોની મજબતૂ બાુંયધરી 
િાથે લોકતાુંસત્રક માળખામાું આ કરવાનો ભારતન ેઅજોડ અનભુવ છે.” 

 

"ભારતની લોકશાહી પરુંપરાઓ જૂની છે; તનેી આધસુનક િુંસ્થાઓ મજબતૂ છે અન ેઅમે હુંમશેા સવશ્વન ેએક 
પરરવાર તરીકે માનીએ છીએ” 

 

લોકશાહીને િાથ ેમળીને કામ કરવા માટે એક રોડમપે આપે છે જે રાષ્ટ્રીય અસધકારોન ેમાન્દ્યતા આપ ેછે અન ેિાથે 
િાથે વપેાર, રોકાણ અને સવશાળ જાહરે ભલાઈન ેપ્રોત્કિાહન આપે છે. 
 

"તમામ લોકશાહી રાષ્ટ્રો ર્પટો-ચલણ પર િાથે મળીને કામ કરે અન ેખાતરી કરે ક ેતે આપણા યવુાનોને બગાડી શકે 
તવેા અયોગ્ય હાથમાું ન જાય તે મહત્કવનુું છે.” 

 

વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે સવરડયો કોન્દ્ફરન્ન્દ્િગ દ્વારા સિડની ડાયલોગમાું મુખ્ય વક્તવ્ય આપયુું હતુું. શ્રી 
મોદીએ ભારતના ટેકનોલોજી ઉત્ક્ાુંસત અને ્ાુંસતની થીમ પર વાત કરી. ઓસ્રેસલયન વડાપ્રધાન શ્રી સ્કોટ મોરરિન 
દ્વારા પરરચયાત્કમક રટપપણીઓ દ્વારા પહેલા િુંબોધન કરવામાું આવ્યુું હતુું. 
 

વડાપ્રધાન શ્રી મોદીએ ઈન્દ્ડો પેસિરફક કે્ષત્ર અને ઉભરતા રડસજટલ સવશ્વમાું ભારતની કેન્દ્રીય ભૂસમકા માટે માન્દ્યતાની 



નોંધ લીધી હતી. રડસજટલ યુગના ફાયદાઓની નોંધ લેતા વડાપ્રધાને એમ પણ કહ્ુું હતુું ક ેસવશ્વને િમુર તટથી 
િાયબરથી લઈને અવકાશ િુધીના સવસવધ જોખમોમાું નવા જોખમો અને િુંઘષણના નવા સ્વરૂપોનો પણ િામનો કરવો 
પડે છે. વડાપ્રધાને જણાવ્યુું હતુું કે, "લોકશાહીની િૌથી મોટી તાકાત તેનુું ખુલ્લાપણું છે. તે જ િમયે, આપણે 
કેટલાક સ્થાસપત સહતોને આ ખુલ્લાપણાનો દુરુપયોગ કરવાની મુંજૂરી આપવી જોઈએ નહીં.” 
 

વડાપ્રધાને કહ્ુું ક,ે લોકશાહી અને રડસજટલ આગેવાન તરીક,ે ભારત િસહયારી િમૃસદ્ધ અન ેિુરક્ષા માટે ભાગીદારો 
િાથે કામ કરવા તૈયાર છે. "ભારતની રડસજટલ ્ાુંસતનુું મૂળ આપણી લોકશાહી, આપણી ડમેોગ્રાફી અને આપણા 
અથણતુંત્રના માપદુંડમાું છે. તે આપણા યુવાનોના િાહિ અન ેનવીનતા દ્વારા િુંચાસલત છે. અમ ેભૂતકાળના પડકારોને 
ભસવષ્યમાું આગળ વધવાની તકમાું રૂપાુંતરરત કરી રહ્ા છીએ" 
 

વડાપ્રધાને ભારતમાું થઈ રહેલા પાુંચ મહત્કવપૂણણ પરરવતણનની યાદી આપી હતી. પ્રથમ, સવશ્વમાું  િૌથી વ્યાપક જાહેર 
માસહતી ઈન્દ્રાસ્રક્ચર ભારતમાું બનાવવામાું આવી રહ્ુું છે. 1.3 અબજથી વધુ ભારતીયો એક અનન્દ્ય રડસજટલ 
ઓળખ ધરાવે છે, છ લાખ ગામડાઓ ટૂુંક િમયમાું બ્રોડબેન્દ્ડ અને સવશ્વની િૌથી કાયણક્ષમ ચુકવણી ઈન્દ્રાસ્રક્ચર, 
UPI િાથે જોડાઈ જશે. બીજુું , શાિન, િમાવેશ, િશસક્તકરણ, કનેસક્ટસવટી, લાભોની રડસલવરી અને કલ્યાણ માટે 
રડસજટલ તકનીકનો ઉપયોગ. ત્રીજુું , ભારત સવશ્વની ત્રીજી િૌથી મોટી અને િૌથી ઝડપથી સવકિતી સ્ટાટણઅપ ઇકો-
સિસ્ટમ ધરાવે છે. ચાર, ભારતના ઉદ્યોગ અને િવેા કે્ષત્રો, કૃસષ પણ, મોટા પાયે રડસજટલ પરરવતણનમાુંથી પિાર થઈ 
રહ્ા છે. પાુંચ, ભારતને ભસવષ્ય માટે તૈયાર કરવાનો મોટો પ્રયાિ થઈ રહ્ો છે. તેમણે ઉમયુેું કે, "અમ ે5G અને 6G 

જેવી ટેસલકોમ ટેક્નોલોજીમાું સ્વદેશી ક્ષમતાઓ સવકિાવવા માટે રોકાણ કરી રહ્ા છીએ. આર્ટટરફસશયલ ઇન્દ્ટેસલજન્દ્િ 
અને મશીન લર્નનગમાું ભારત અગ્રણી રાષ્ટ્રોમાુંનુું એક છે, ખાિ કરીને આર્ટટરફસશયલ ઇન્દ્ટેસલજન્દ્િનો માનવ-કેસન્દ્રત અને 
નૈસતક ઉપયોગમાું અમ ેઆગળ છીએ. અમ ેક્લાઉડ કમ્પયુટટગ અને પલેટફોમણ માટે ક્લાઉડમાું મજબૂત ક્ષમતાઓ 
સવકિાવી રહ્ા છીએ. 
 

 

ભારતની ક્ષમતા અને રડસજટલ િાવણભૌમત્કવ સવશે વાત કરતા વડાપ્રધાને કહ્ુું કે "અમ ેહાડણવેર પર ધ્યાન કેસન્દ્રત કરી 
રહ્ા છીએ. અમ ેિેમી-કુંડક્ટરના મુખ્ય ઉત્કપાદક બનવા માટે પ્રોત્કિાહનોનુું પકેેજ તૈયાર કરી રહ્ા છીએ. ઇલેક્રોસનક્િ 
અને ટેસલકોમમાું અમારી ઉત્કપાદન િાથે જોડાયેલી પ્રોત્કિાહન યોજનાઓ પહેલેથી જ આકર્ષષત કરી રહી છે. ભારતમાું 
બેઝ સ્થાપવા માટે સ્થાસનક અને વૈસશ્વક ખેલાડીઓ”. તેમણે ડેટા િુંરક્ષણ, ગોપનીયતા અને િુરક્ષા માટે ભારતની 
પ્રસતબદ્ધતા પર ભાર મૂક્યો. “તે જ િમયે, અમ ેલોકોના િશસક્તકરણના સ્ત્રોત તરીકે ડેટાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. 
વ્યસક્તગત અસધકારોની મજબૂત બાુંયધરી િાથે લોકતાુંસત્રક માળખામાું આ કરવાનો ભારતને અજોડ અનભુવ છે,” તેમ 
વડાપ્રધાને કહ્ુું હતુું. 
 

વડાપ્રધાને જણાવ્યુું હતુું કે વાયટુકે િમસ્યાનો િામનો કરવામાું ભારતનુું યોગદાન અને તે સવશ્વને ઓપન િોિણ 
િોફ્ટવેર તરીક ેકોસવન પલેટફોમણ આપવુું એ ભારતના મૂલ્યો અને સવઝનના ઉદાહરણો છે. "ભારતની લોકશાહી 
પરુંપરાઓ જૂની છે; તેની આધુસનક િુંસ્થાઓ મજબૂત છે. અને અમ ેહુંમેશા સવશ્વમાું એક પરરવાર તરીકે માનીએ 



છીએ", તેમ તેમણે કહ્ુું. 
 

શ્રી મોદીએ જણાવ્યુું ક,ે જનસહત, િવણિમાવશેક સવકાિ અને િામાસજક િશસક્તકરણ માટે ટેકનોલોજી અને નીસતના 
ઉપયોગ િાથેનો ભારતનો બહોળો અનુભવ સવકાિશીલ સવશ્વને ઘણી રીતે મદદરૂપ થઈ શકે છે. "અમ ેરાષ્ટ્રો અને 
તેમના લોકોને િશક્ત કરવા માટે િાથે મળીન ેકામ કરી શકીએ છીએ અને તેમને આ િદીની તકો માટે તૈયાર કરી 
શકીએ છીએ", તેમ તેમણે કહ્ુું હતુું. 
 

લોકશાહીને િાથે મળીન ેકામ કરવા માટેનો રોડમેપ આપતાું શ્રી મોદીએ "ભસવષ્યની ટેક્નોલોજીમાું િુંશોધન અને 
સવકાિમાું એકિાથે રોકાણ કરવા; સવશ્વાિપાત્ર ઉત્કપાદન બેઝ અને સવશ્વિનીય િપલાય ચઈેન સવકિાવવા; િાયબર 
િુરક્ષા પર ઇન્દ્ટેસલજન્દ્િ અને ઓપરેશનલ િહયોગને વધુ ગાઢ બનાવવા માટે, મહત્કવપૂણણ રક્ષણ માટે િહયોગી 
માળખા માટે આહ્વાન કયુું હતુું. માસહતી ઈન્દ્રાસ્રક્ચર; જાહેર અસભપ્રાયોની હેરફરે અટકાવવા; અમારા લોકશાહી મૂલ્યો 
િાથે િુિુંગત તકનીકી અને શાિન ધોરણો અને ધોરણો સવકિાવવા; અને, ડેટા ગવનણન્દ્િ અને ડેટાને િુરસક્ષત અને 
િુરસક્ષત કરતા ્ોિ-બોડણર ફ્લો માટે ધોરણો અને ધોરણો બનાવવા માટે તેમણે ભાર મુક્યો હતો. તેમણે કહ્ુું કે 
ઉભરતા માળખાએ "રાષ્ટ્રીય અસધકારોન ેપણ માન્દ્યતા આપવી જોઈએ અન ેતેની િાથે િાથે વેપાર, રોકાણ અને 
વ્યાપક સહતન ેપ્રોત્કિાહન આપવુું જોઈએ". 
 

આ િુંદભણમાું તેમણે ર્પટો-કરન્દ્િીનુું ઉદાહરણ ટાુંક્યુું અને કહ્ુું કે, "તમામ લોકશાહી રાષ્ટ્રો આના પર િાથે મળીન ે
કામ કર ેઅને તે આપણા યુવાનોન ેબગાડી શકે તેવા ખોટા હાથમાું ન જાય તેની ખાતરી કરે તે મહત્કવપૂણણ છે." 
 

નવી રદલ્હી 
નવમે્બર 18, 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. 


