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"ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവ ും വലിയ ശക്തി സ ത്ാര്യമായ മനസ്സാണ്, അതത് 
സമയും, ഈ സ ത്ാര്യമായ മനസ്സിറന ദ ര് പതയാഗും റെയ്യാൻ ക െച്ച് നിക്ഷിപ്ത് 
ത്ാൽപ്പര്യങ്ങറെ നാും അന വദിക്കര് ത്" 

 

""ഇന്ത്യയ റെ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവും നമ്മ റെ ജനാധിപത്യത്തില ും നമ്മ റെ 
ജനസുംഖ്യാശാസ്ത്ത്ത്തില ും നമ്മ റെ സമ്പദ്വയവസ്ഥയ റെ തത്ാത്ില ും അെിയ െച്ചത്ാണ്  

 

"ജനങ്ങെുറെ ശാക്തീകര്ണത്തിന്റെ ഉെവിെമായി ഞങ്ങൾ ഡാറ്റ ഉപതയാഗിക്ക ന്ന . 
വയക്തിഗത് അവകാശങ്ങെുറെ ശക്തമായ ഉെപ്പുകെുള്ള ഒര്  ജനാധിപത്യ 
െട്ടക്കൂെിൽ ഇത് റെയ്യുന്നത്ിൽ ഇന്ത്യക്ക് സമാനത്കെിലലാത്ത അന ഭവമ ണ്ട്" 

 

"ഇന്ത്യയ റെ ജനാധിപത്യ പാര്മ്പര്യങ്ങൾ പഴയത്ാണ്; അത്ിന്റെ ആധ നിക 
ഘെനകൾ  ശക്തമാണ്. കൂൊറത്, ഞങ്ങൾ എലലായ്പതപ്പാഴ ും തലാകറത്ത സമാന 
ക െ ുംബമായി വിശവസിക്ക ന്ന " 

 

തദശീയ അവകാശങ്ങൾ അുംഗീകര്ിക്ക കയ ും അതത് സമയും വയാപാര്ും, നിതക്ഷപും,  

റപാത് നന്മ എന്നിവ ത്പാത്സാഹിപ്പിക്ക കയ ും റെയ്യുന്ന ജനാധിപത്യ ര്ാജയങ്ങൾക്ക് 
ഒര് മിച്ച് ്പവർത്തിക്കാന ള്ള ഒര്  തൊഡ്മാപ്പ് നൽക ന്ന  

 

"എലലാ ജനാധിപത്യ ര്ാ്രങ്ങെുും ്കിപ്തറ്റാ-കെൻസിയിൽ ഒര് മിച്ച് 
്പവർത്തിക്ക കയ ും അത് നമ്മ റെ യ വാക്കറെ നതശാന്മ ഖ്മായ  റത്റ്റായ 
കകകെിൽ എത്താത്ിര്ിക്ക കയ ും റെതയ്യണ്ടത് ്പധാനമാണ്" 

 

ഇന്ന് നെന്ന വീഡിതയാ തകാൺഫെൻസിുംഗിലൂറെ സിഡ്നി ഡയതലാഗിറെ 
ഉദ്ഘാെനതവെയിൽ  ്പധാനമ്ന്ത്ി ്ശീ നതര്്രതമാദി മ ഖ്യ്പഭാഷണും നെത്തി. 
ഇന്ത്യയ റെ സാതേത്ിക പര്ിണാമവ ും വിപ്ലവവ ും എന്ന വിഷയത്തിൽ ്ശീ തമാദി 
സുംസാര്ിച്ചു. ഓസ്തത്െലിയൻ ്പധാനമ്ന്ത്ി ്ശീ. സ്തതകാട്ട് തമാെിസന്റെ ആമ ഖ് 
പര്ാമർശങ്ങതൊറെയാണ് ്പസുംഗും നെന്നത്. 

 



ഇതന്ത്ാ പസഫിക് തമഖ്ലയില ും ഉയർന്ന വര് ന്ന ഡിജിറ്റൽ തലാകത്ത ും ഇന്ത്യയ റെ 
തക്രീകൃത്മായ പേിന ള്ള അുംഗീകാര്ും ്പധാനമ്ന്ത്ി ്ശീ തമാദി െൂണ്ടിക്കാട്ടി. 
ഡിജിറ്റൽ യ ഗത്തിന്റെ തനട്ടങ്ങൾ നിര്ീക്ഷിച്ചു റകാണ്ട്, കെൽത്തീര്ത്ത് നിന്ന് 
കസബർ മ ത്ൽ ബഹിര്ാകാശും വറര്യ ള്ള കവവിധയമാർന്ന ഭീഷണികെില െനീെും 
തലാകും പ ത്ിയ അപകെങ്ങറെയ ും പ ത്ിയ സുംഘട്ടനങ്ങറെയ ും 
അഭിമ ഖ്ീകര്ിക്ക ന്ന റണ്ടന്ന ും ്പധാനമ്ന്ത്ി പെഞ്ഞ . "ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവ ും 
വലിയ ശക്തി സ ത്ാര്യമായ മനസ്സാണ്. അതത് സമയും, ഈ ത് െന്ന പെച്ചിൽ 
ദ ര് പതയാഗും റെയ്യാൻ ക െച്ച് സ്ഥാപിത് ത്ാൽപ്പര്യക്കാറര് അന വദിക്കര് ത്", 

്പധാനമ്ന്ത്ി പെഞ്ഞ . 

 

ഒര്  ജനാധിപത്യ ര്ാജയറമന്ന നിലയില ും ഡിജിറ്റൽ തനത്ൃത്വും വഹിക്ക ന്നവർ  എന്നാ 
നിലയില ും, പേ വയ്പക്കറപ്പെ ന്ന സമൃദ്ധിക്ക ും സ ര്ക്ഷിത്ത്വത്തിന മായി 
പോെികൊയി ്പവർത്തിക്കാൻ ഇന്ത്യ ത്യ്യാൊറണന്ന് ്പധാനമ്ന്ത്ി പെഞ്ഞ . 
"ഇന്ത്യയ റെ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവും നമ്മ റെ ജനാധിപത്യത്തില ും, നമ്മ റെ 
ജനസുംഖ്യാശാസ്ത്ത്ത്തില ും, നമ്മ റെ സമ്പദ്വയവസ്ഥയ റെ അെവില ും 
അെിയ െച്ചത്ാണ്. അത് നമ്മ റെ യ വാക്കെുറെ സുംര്ുംഭങ്ങെുും നവീകര്ണവ ും 
റകാണ്ട് ഊർജിത്മാണ്. കഴിഞ്ഞകാലറത്ത റവലലുവിെികറെ ഞങ്ങൾ ഭാവിയിതലക്ക് 
ക ത്ിക്കാന ള്ള അവസര്മാക്കി മാറ്റുകയാണ്" 

 

ഇന്ത്യയിൽ നെക്ക ന്ന അഞ്ച് സ ്പധാന പര്ിവർത്തനങ്ങൾ ്പധാനമ്ന്ത്ി 
പട്ടികറപ്പെ ത്തി. ഒന്ന്, തലാകത്തിറല ഏറ്റവ ും വിപ ലമായ പബ്ലിക് ഇൻഫർതമഷൻ 
ഇൻ്ഫാസ്ത്െക്െർ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കറപ്പെ ന്ന . 1.3 ബിലയണിലധികും 
ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സവിതശഷമായ ഡിജിറ്റൽ ഐഡന്െിറ്റി ഉണ്ട്, ആറ് ലക്ഷും ്ഗാമങ്ങൾ 
ഉെൻ ത്റന്ന ത്ബാഡ്ബാൻഡ മായ ും തലാകത്തിറല ഏറ്റവ ും കാര്യക്ഷമമായ 
തപയ്പറമന്റ് ഇൻ്ഫാസ്ത്െക്െൊയ യ പിഐയ മായ ും ബന്ധിപ്പിക്ക റപ്പെ ന്നത്ാണ്. 
ര്ണ്ടാമതത്തത്, ഭര്ണും, ഏതകാപനും, ശാക്തീകര്ണും, കണക്റ്റിവിറ്റി, ആന കൂലയങ്ങെുറെ 
വിത്ര്ണും, തക്ഷമും എന്നിവയ്പക്കായി ഡിജിറ്റൽ സാതേത്ികവിദയയ റെ 
ഉപതയാഗും.മൂന്ന്, തലാകത്തിറല മൂന്നാമറത്ത വല ത് ും അത്ിതവഗും വെര് ന്നത് മായ 
സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇതക്കാ സിസ്റ്റമാണ് ഇന്ത്യക്ക ള്ളത്. നാല്, ഇന്ത്യയ റെ വയവസായ, തസവന 
തമഖ്ലകൾ, കൃഷി എന്നിവ  വലിയ ഡിജിറ്റൽ പര്ിവർത്തനത്തിന് 
വിതധയമായിറക്കാണ്ടിര്ിക്ക കയാണ്. അഞ്ച്, ഭാവിയിതലക്ക് ഇന്ത്യറയ സജ്ജര്ാക്കാൻ 
വലിറയാര്  ്ശമമാണ് നെക ന്നത്. 5G, 6G ത് െങ്ങിയ റെലിതകാും സാതേത്ികവിദയയിൽ 
ത്തേശീയമായ കഴിവ കൾ വികസിപ്പിക്ക ന്നത്ിനാണ് ഞങ്ങൾ നിതക്ഷപും 
നെത്ത ന്നത്.ആർട്ടിഫിഷയൽ ഇന്െലിജൻസ്ത, റമഷീൻ തലണിുംഗ് എന്നിവയിൽ, 

്പതത്യകിച്ച് മന ഷയ തക്രീകൃത്വ ും ഉെിത്വ മായ ആർട്ടിഫിഷയൽ 
ഇന്െലിജൻസിന്റെ ഉപതയാഗത്തിൽ ഇന്ത്യ മ ൻനിര് ര്ാജയങ്ങെിറലാന്നാണ്. ക്ലൗഡ് 



പ്ലാറ്റ് തഫാമ കെില ും ക്ലൗഡ് കമ്പയൂട്ടിുംഗില ും ഞങ്ങൾ ശക്തമായ കഴിവ കൾ 
വികസിപ്പിക്ക കയാണ്," അതേഹും കൂട്ടിതച്ചർത്ത . 

 

ഇന്ത്യയ റെ ്പത്ിതര്ാധതശഷിറയക്ക െിച്ചുും ഡിജിറ്റൽ പര്മാധികാര്റത്തക്ക െിച്ചുും 
സുംസാര്ിച്ച ്പധാനമ്ന്ത്ി പെഞ്ഞ , "ഞങ്ങൾ ഹാർഡ്റവയെിലാണ് ്ശദ്ധ 
തക്രീകര്ിക്ക ന്നത്. അർദ്ധൊലകങ്ങെുറെ ഒര്  ്പധാന നിർമ്മാത്ാവാകാൻ ഞങ്ങൾ 
ഇൻറസന്െീവ കെുറെ ഒര്  പാതക്കജ് ത്യ്യാൊക്ക കയാണ്. ഇലക്ത്ൊണിക്സ്ത, 

റെലിതകാും എന്നിവയിറല ഉൽപ്പാദനവ മായി ബന്ധറപ്പട്ട ഇൻറസന്െീവ് പദ്ധത്ികൾ 
ഇന്ത്യയിൽ അെിസ്ഥാനമ െപ്പിക്ക ന്നത്ിനായി  ്പാതദശികവ ും ആതഗാെവ മായ 
ത്ലങ്ങെിൽ  നിന്ന ും ഇത്ിനകും ത്റന്ന ആകർഷിക്ക ന്ന ണ്ട്. ”. ഡാറ്റ സുംര്ക്ഷണും, 

സവകാര്യത്, സ ര്ക്ഷ എന്നിവയ്പക്ക ള്ള ഇന്ത്യയ റെ ്പത്ിബദ്ധത്യ ും അതേഹും 
ഉെപ്പിച്ചു. ഇതത് സമയും, ഡാറ്റ ഉെവിെങ്ങൾ  ഞങ്ങെുറെ ആെുകെുറെ 
ഉന്നമനത്തിനായി ഉപതയാഗിക്ക ന്ന  വയക്തിഗത് അവകാശങ്ങെുറെ ശക്തമായ 
ഉെപ്പുകെുള്ള ഒര്  ജനാധിപത്യ െട്ടക്കൂെിൽ ഇങ്ങറന  റെയ്യുന്നത്ിൽ ഇന്ത്യക്ക് 
സമാനത്കെിലലാത്ത അന ഭവ സമ്പത്താണ ള്ളത് ,” ്പധാനമ്ന്ത്ി പെഞ്ഞ . 

 

Y2K ്പശ്നറത്ത തനര്ിെ ന്നത്ിൽ ഇന്ത്യയ റെ സുംഭാവനയ ും ഓപ്പൺ തസാഴ്സ്ത 
തസാഫ്റ്റ് റവയൊയി തലാകത്തിന് CoWin പ്ലാറ്റ് തഫാും വാഗ്ദാനും റെയ്യുന്നത് ും 
ഇന്ത്യയ റെ മൂലയങ്ങെുറെയ ും കാഴ്െപ്പാെ കെുറെയ ും ഉദാഹര്ണങ്ങൊറണന്ന് 
്പധാനമ്ന്ത്ി പെഞ്ഞ . "ഇന്ത്യയ റെ ജനാധിപത്യ പാര്മ്പര്യങ്ങൾ പഴയത്ാണ്; 

അത്ിന്റെ ആധ നിക ഘെനകൾ  ശക്തമാണ്. കൂൊറത്, ഞങ്ങൾ എലലായ്പതപ്പാഴ ും ഒര്  
ക െ ുംബമായി ത്റന്ന തലാകറത്ത വിശവസിക്ക ന്ന ", അതേഹും പെഞ്ഞ . 

 

റപാത് നന്മയ്പക്കായി സാതേത്ികവിദയയ ും നയവ ും ഉപതയാഗിക്ക ന്നത്ില ും 
എലലാവറര്യ ും ഉൾറക്കാള്ളുന്ന വികസനത്തില ും സാമൂഹിക 
ശാക്തീകര്ണത്തില മ ള്ള ഇന്ത്യയ റെ വിപ ലമായ അന ഭവും വികസവര് 
ര്ാജയങ്ങൾക്ക് വലിയ സഹായമാക റമന്ന് ്ശീ തമാദി പെഞ്ഞ . "ര്ാ്രങ്ങറെയ ും 
അവര് റെ ജനങ്ങറെയ ും ശാക്തീകര്ിക്ക ന്നത്ിന ും ഈ നൂറ്റാണ്ടിറല 
അവസര്ങ്ങൾക്കായി അവറര് ത്യ്യാൊക്ക ന്നത്ിന ും നമ ക്ക് ഒര് മിച്ച് 
്പവർത്തിക്കാും", അതേഹും അഭി്പായറപ്പട്ടു. 

 

ജനാധിപത്യ ര്ാജയങ്ങൾക്ക് ഒര് മിച്ച് ജനാധിപത്യ ര്ാജയങ്ങൾക്ക് ഒര് മിച്ചു 
്പവർത്തിക്കാന ള്ള ഒര്  തൊഡ്മാപ്പ് നൽകിറക്കാണ്ട്, ഇനിപെയ ന്നത്ിനായി 
സഹകര്ണാെിസ്ഥാനത്തില ള്ള ്പവർത്തനത്തിനായി ്ശീ തമാഡി ആഹവാനും റെയ്പത്   
"ഭാവിയിറല സാതേത്ികവിദയയിൽ ഗതവഷണത്തില ും വികസനത്തില ും ഒര് മിച്ച് 
നിതക്ഷപിക്ക ന്നത്ിന ; വിശവസനീയമായ നിർമ്മാണ അെിത്തെയ ും വിശവസനീയമായ 
വിത്ര്ണ ശൃുംഖ്ലയ ും വികസിപ്പിക്ക ന്നത്ിന്; കസബർ സ ര്ക്ഷയിൽ ഇന്െലിജൻസ ും 



്പവർത്തന സഹകര്ണവ ും ആഴത്തിലാക്കാക്ക ന്നത്ിന്, 

നിർണായകമായവിവര്ങ്ങെുറെ ഘെന സുംര്ക്ഷിക്ക ന്നത്ിന ; റപാത് ജനാഭി്പായങ്ങെിൽ 
കൃ്ത്ിമും കാണിക്ക ന്നത് ത്െയ ന്നത്ിന്; നമ്മ റെ ജനാധിപത്യ മൂലയങ്ങെുമായി 
റപാര് ത്തറപ്പെ ന്ന സാതേത്ികവ ും ഭര്ണപര്വ മായ മാനദണ്ഡങ്ങെുും നിബന്ധനകെുും 
വികസിപ്പിക്ക ന്നത്ിന്; കൂൊറത്, ഡാറ്റാ നിയ്ന്ത്ണത്തിന ും ഡാറ്റ പര്ിര്ക്ഷിക്ക കയ ും 
സ ര്ക്ഷിത്മാക്ക കയ ും റെയ്യുന്ന ത്കാസ്ത-തബാർഡർ തലായ്പക്കായി മാനദണ്ഡങ്ങെുും 
നിബന്ധനകെുും സൃരിക്ക ന്നത്ിന് എന്നിവയാണ് അവ. ഉയർന്ന വര് ന്ന 
റ്ഫയിുംവർക്ക് "തദശീയ അവകാശങ്ങെുും അുംഗീകര്ിക്ക കയ ും, അതത് സമയും, 

വയാപാര്ും, നിതക്ഷപും, റപാത് നന്മ എന്നിവ ത്പാത്സാഹിപ്പിക്ക കയ ും റെതയ്യണ്ടത്ാണ്". 
എന്ന് അതേഹും പെഞ്ഞ . 

 

ഈ സരർഭത്തിൽ അതേഹും ്കിപ്തറ്റാ കെൻസിയ റെ ഉദാഹര്ണും ഉദ്ധര്ിച്ചുറകാണ്ട് 
പെഞ്ഞ , "എലലാ ജനാധിപത്യ ര്ാജയങ്ങെുും ഇത്ിൽ ഒര് മിച്ച് ്പവർത്തിക്ക കയ ും 
അത് നമ്മ റെ യ വാക്കറെ നശിപ്പിക്ക ന്ന നാതശാന്മ ഖ്മായ  കകകെിൽ 
എത്താത്ിര്ിക്ക കയ ും റെതയ്യണ്ടത് ്പധാനമാണ്". 

 

നയൂ റഡൽഹി 

നവുംബർ 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. 

 


