
Prime Minister Shri NarendraModi delivers Keynote 

Address at The Sydney Dialogue 
November 18, 2021 

………………………………………….. 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਰਦੰਰ ਮਦੋੀ ਨੇ ਰਦਿੱਤਾ ਰਿਡਨੀ ਡਾਇਲਾਗ ਰ ਿੱਚ ਮ ਿੱਖ ਭਾਸ਼੍ਣ 

18 ਨ ਬੰਰ, 2021 

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਿਡਨੀ ਡਾਇਲਾਗ ਰ ਿੱਚ ਮ ਿੱਖ ਭਾਸ਼੍ਣ ਰਦੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰ ਕਾਿ ਅਤ ੇ
ਕ੍ਾਾਂਤੀ ਬਾਰ ੇਬੋਰਲਆ। 
 

ਭਾਰਤ ਰ ਿੱਚ ਹੋਣ  ਾਲੀਆਾਂ ਪ੍ਜੰ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ਰੂਨ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਦੀ ਿੂਚੀ ਇੰਝ ਹੈ: 

 

"ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਿਭ ਤੋਂ  ਿੱਡੀ ਤਾਕਤ ਖ ਿੱਲਾਪ੍ਣ ਹੈ। ਇਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਾਨੂ ੰਕ ਝ ਿ ਾਰਥੀ ਰਹਿੱਤਾਾਂ ਨੂ ੰ
ਇਿ ਖ ਿੱਲੇਪ੍ਣ ਦੀ ਦ ਰ ਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ" 
 

""ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਡਜੀਟਲ ਕ੍ਾਾਂਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਿਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਿਾਡੀ ਜਨਿੰਰਖਆ ਅਤੇ ਿਾਡੀ ਆਰਰਥਕਤਾ 
ਦਾ ਪ੍ੈਮਾਨਾ ਹੈ" 
 

"ਅਿੀਂ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂ ੰਿਸ਼੍ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਰ ਅਕਤੀਗਤ ਅਰਧਕਾਰਾਾਂ 
ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਾਰੰਟੀ ਰਦੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਤਤੰਰੀ ਢਾਾਂਚੇ ਰ ਿੱਚ ਅਰਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਦ ਿੱਤਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ" 
 

"ਭਾਰਤ ਦੀਆਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾ ਾਾਂ ਪ੍ ਰਾਣੀਆਾਂ ਹਨ; ਇਿ ਦੀਆਾਂ ਆਧ ਰਨਕ ਿੰਿਥਾ ਾਾਂ ਮਜ਼ਬਤੂ ਹਨ। 
ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਹਮਸੇ਼੍ਾ ਹੀ ਿਾਰੀ ਦ ਨੀਆ ਨੂ ੰਪ੍ਰਰ ਾਰ  ਜੋਂ  ੇਖਣ 'ਚ ਰ ਸ਼੍ ਾਿ ਕੀਤਾ ਹੈ" 
 

ਲੋਕਤੰਤਰਾਾਂ ਨੂ ੰਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਰੂਪ੍ਰੇਖਾ ਰਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਅਰਧਕਾਰਾਾਂ ਨੂ ੰਮਹਿੱਤਤਾ 
ਰਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ  ਪ੍ਾਰ, ਰਨ ੇਸ਼੍ ਅਤ ੇਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੂ ੰਉਤਸ਼੍ਾਰਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 

 

"ਇਹ ਗਿੱਲ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ੂਰਨ ਹੈ ਰਕ ਿਾਰ ੇਲੋਕਤਤੰਰੀ ਰਾਸ਼੍ਟਰ ਰਕ੍ਪ੍ਟ-ੋਮ ਦਰਾ ਬਾਰ ੇਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਰਕ ਇਹ ਗਲਤ ਹਿੱਥਾਾਂ ਰ ਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ,ੇ ਰਜਿ ਨਾਲ ਿਾਡ ੇਨੌਜ ਾਨ ਰ ਗੜ ਿਕਦੇ 
ਹਨ" 
 



ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਿੱਜ  ੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਹਲੇ ਰਿਡਨੀ ਡਾਇਲਾਗ ਰ ਚ 
ਮ ਿੱਖ ਭਾਸ਼੍ਣ ਰਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਦੋੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰ ਕਾਿ ਅਤ ੇਕ੍ਾਾਂਤੀ ਦੇ ਰ ਸ਼੍ੇ ਬਾਰ ੇਗਿੱਲ ਕੀਤੀ। 
ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼੍ਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਾਂ ਆਿਟਰੇਲੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਿਰੀ ਿਕੌਟ ਮੌਰੀਿਨ ਨੇ ਸ਼੍ ਰਆੂਤੀ ਰਟਿੱਪ੍ਣੀਆਾਂ 
ਕੀਤੀਆਾਂ ਿਨ। 
 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ- ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਾਂਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਰਡਜੀਟਲ ਿਿੰਾਰ ਰ ਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ 
ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਰਮਕਾ ਦੀ ਮਹਿੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਰਕਹਾ। ਰਡਜੀਟਲ ਯ ਿੱਗ ਦੇ ਫਾਇਰਦਆਾਂ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ 
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ  ੀ ਰਕਹਾ ਰਕ ਦ ਨੀਆ ਅਿੱਗੇ ਿਮ ੰਦਰੀ ਤਰਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿਾਈਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ ਲਾੜ ਤਿੱਕ  ਿੱਖ  ਿੱਖ 
ਖਤਰਰਆਾਂ ਅਤੇ ਨ ੇਂ ਜੋਖਮਾਾਂ ਅਤ ੇਟਕਰਾਅ ਦੇ ਨ ੇਂ ਰਪੂ੍ਾਾਂ ਦਾ ਿਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 
ਰਕਹਾ, "ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਿਭ ਤੋਂ  ਿੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਿਦਾ ਖ ਿੱਲਾਪ੍ਣ ਹੈ। ਇਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਾਨੂ ੰਕ ਝ ਿ ਾਰਥੀ 
ਰਹਿੱਤਾਾਂ ਨੂ ੰਇਿ ਖ ਿੱਲੇਪ੍ਣ ਦੀ ਦ ਰ ਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਣੇੀ ਚਾਹੀਦੀ"। 
 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਕਹਾ ਰਕ ਲੋਕਤਤੰਰ ਅਤੇ ਰਡਜੀਟਲ ਮੋਢੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਿਾਾਂਝੀ ਖ ਸ਼੍ਹਾਲੀ ਅਤ ੇ
ਿ ਰਿੱਰਖਆ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲਾਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਤਆਰ ਹੈ। "ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਡਜੀਟਲ ਕ੍ਾਾਂਤੀ ਦਾ 
ਆਧਾਰ ਿਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਿਾਡੀ ਜਨਿੰਰਖਆ ਅਤ ੇਿਾਡੀ ਆਰਰਥਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਇਿਾਨੂ ੰਿਾਡ ੇ
ਨੌਜ ਾਨਾਾਂ ਦਾ ਉੱਦਮ ਅਤ ੇਨ ੀਨਤਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਿੀਂ ਅਤੀਤ ਦੀਆਾਂ ਚ ਣੌਤੀਆਾਂ ਨੂ ੰਮੌਰਕਆਾਂ ਰ ਚ 
ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਭਰ ਿੱਖ ਰ ਿੱਚ ਪ੍ ਲਾਾਂਘ ਪ੍ਿੱਟ ਰਹੇ ਹਾਾਂ" 
 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਰ ਿੱਚ ਹੋਣ  ਾਲੀਆਾਂ ਪ੍ਜੰ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਦੀ ਿਚੂੀ ਰਦਿੱਤੀ। ਇਿੱਕ, 

ਦ ਨੀਆ ਦਾ ਿਭ ਤੋਂ ਰ ਆਪ੍ਕ ਲੋਕ ਿੂਚਨਾ ਬ ਰਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚਾ ਭਾਰਤ ਰ ਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। 
1.3 ਅਰਬ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਭਾਰਤੀਆਾਂ ਦੀ ਰ ਲਿੱਖਣ ਰਡਜੀਟਲ ਪ੍ਛਾਣ ਹੈ, ਛੇ ਲਿੱਖ ਰਪ੍ੰਡਾਾਂ ਨੂ ੰਛਤੇੀ ਹੀ ਬਰਾਡਬੈਂਡ 
ਅਤੇ ਦ ਨੀਆ ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ ਕ ਸ਼੍ਲ ਭ ਗਤਾਨ ਬ ਰਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚ ੇUPI ਨਾਲ ਜੋਰੜਆ ਜਾ ੇਗਾ। ਦੋ, ਸ਼੍ਾਿਨ, 

ਸ਼੍ਮੂਲੀਅਤ, ਿਸ਼੍ਕਤੀਕਰਨ, ਿੰਪ੍ਰਕ, ਲਾਭ ਅਤ ੇਭਲਾਈ ਪ੍ਹ ਚੰਾਉਣ ਲਈ ਰਡਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ  ਰਤੋਂ। 
ਰਤੰਨ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦ ਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਿਭ ਤੋਂ  ਿੱਡਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲਾ ਿਟਾਰਟਅਿੱਪ੍ 
 ਾਤਾ ਰਣ ਹੈ। ਚਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਕ ਅਤ ੇਿੇ ਾ ਖਤੇਰ, ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਰਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ  ੀ,  ਿੱਡ ੇਪ੍ਿੱਧਰ 
'ਤੇ ਰਡਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਰ ਿੱਚੋਂ ਗ ਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ੰਜ, ਭਾਰਤ ਨੂ ੰਭਰ ਿੱਖ ਲਈ ਰਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ 
 ਿੱਡੀ ਕੋਰਸ਼੍ਸ਼੍ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। "ਅਿੀਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ  ਰਜ ੇਂ 5G ਅਤੇ 6G ਰ ਿੱਚ ਿ ਦੇਸ਼੍ੀ ਿਮਰਿੱਥਾ ਾਾਂ 
ਨੂੰ ਰ ਕਿਤ ਕਰਨ ਰ ਿੱਚ ਰਨ ੇਸ਼੍ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾਾਂ। ਭਾਰਤ ਆਰਟੀਰਫਰਸ਼੍ਅਲ ਬ ਿੱਧੀ ਅਤੇ ਮਸ਼੍ੀਨ ਰਿਖਲਾਈ, 

ਖਾਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਟੀਰਫਰਸ਼੍ਅਲ ਬ ਿੱਧੀ ਦੀ ਮਨ ਿੱਖ-ਕੇਂਦਰਰਤ ਅਤ ੇਨੈਰਤਕ  ਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ 



ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਰਕਹਾ ਰਕ ਅਿੀਂ ਕਲਾਉਡ ਪ੍ਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤ ੇਕਲਾਉਡ ਕੰਰਪ੍ਊਰਟੰਗ” 

ਰ ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਮਰਿੱਥਾ ਾਾਂ ਰ ਕਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ।  

 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਅਤ ੇਰਡਜੀਟਲ ਪ੍ਰਭੂਿਿੱਤਾ ਬਾਰ ੇਗਿੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਨੇ ਰਕਹਾ, "ਅਿੀਂ 
ਹਾਰਡ ੇਅਰ 'ਤੇ ਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾਾਂ। ਅਿੀਂ ਿੈਮੀ-ਕੰਡਕਟਰਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮ ਿੱਖ ਰਨਰਮਾਤਾ ਬਣਨ ਲਈ 
ਪ੍ਰੋਤਿਾਹਨ ਦਾ ਪ੍ੈਕੇਜ ਰਤਆਰ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾਾਂ। ਇਲੈਕਟਰ ੋਰਨਕਿ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰ ਿੱਚ ਿਾਡੀਆਾਂ ਉਤਪ੍ਾਦਨ 
ਨਾਲ ਜ ੜੀਆਾਂ ਪ੍ਰੋਤਿਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਾਾਂ ਪ੍ਰਹਲਾਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਰ ਿੱਚ ਅਧਾਰ ਿਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਥਾਨਕ ਅਤੇ 
ਗਲੋਬਲ ਰਖਡਾਰੀ ਨੂ ੰਰਖਿੱਚ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ। ।'' ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਡੇਟਾ ਿ ਰਿੱਰਖਆ, ਗੋਪ੍ਨੀਯਤਾ ਅਤ ੇਿ ਰਿੱਰਖਆ ਪ੍ਰਤੀਏ 
ਭਾਰਤ ਦੀ  ਚਨਬਿੱਧਤਾ 'ਤ ੇਜ਼ਰੋ ਰਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਰ ਅਕਤੀਗਤ ਅਰਧਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਾਰੰਟੀ ਰਦੰਦੇ 
ਹੋਏ ਲੋਕਤਤੰਰੀ ਢਾਾਂਚੇ ਰ ਿੱਚ ਅਰਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਦ ਿੱਤਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ,” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਨੇ ਰਕਹਾ। 
 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਕਹਾ ਰਕ Y2K ਿਮਿੱਰਿਆ ਨਾਲ ਨਰਜਿੱਠਣ ਰ ਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯਗੋਦਾਨ ਅਤ ੇਿਾਰ ੇ
ਰ ਸ਼੍  ਨੂੰ CoWin ਪ੍ਲੇਟਫਾਰਮ ਓਪ੍ਨ ਿਰੋਿ ਿਾਫਟ ਅੇਰ  ਜੋਂ  ਰਤਣ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼੍ਕਸ਼੍ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ 
ਦੀਆਾਂ ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਅਤ ੇਰਦਰਸ਼੍ਟੀ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। "ਭਾਰਤ ਦੀਆਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਪੰ੍ਰਾ ਾਾਂ 
ਪ੍ ਰਾਣੀਆਾਂ ਹਨ; ਇਿ ਦੀਆਾਂ ਆਧ ਰਨਕ ਿੰਿਥਾ ਾਾਂ ਮਜ਼ਬਤੂ ਹਨ। ਅਤ,ੇ ਅਿੀਂ ਹਮਸੇ਼੍ਾ ਦ ਨੀਆ ਨੂ ੰਇਕ 
ਪ੍ਰਰ ਾਰ ਮੰਰਨਆ ਹੈ", ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਰਕਹਾ। 
 

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਕਹਾ ਰਕ  ਲੋਕ ਭਲਾਈ, ਿਮਾ ੇਸ਼੍ੀ ਰ ਕਾਿ ਅਤੇ ਿਮਾਰਜਕ ਿਸ਼੍ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 
ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਬਾਰ ੇਭਾਰਤ ਦਾ ਰ ਆਪ੍ਕ ਤਜ਼ਰਬਾ  ਰ ਕਾਿਸ਼੍ੀਲ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਲਈ ਬਹ ਤ ਮਦਦਗਾਰ 
ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ। "ਅਿੀਂ ਮ ਲਕਾਾਂ ਅਤ ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂ ੰਿਸ਼੍ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਿਕਦੇ 
ਹਾਾਂ, ਅਤ ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂ ੰਇਿ ਿਦੀ ਦੇ ਮੌਰਕਆਾਂ ਲਈ ਰਤਆਰ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਾਾਂ", ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਰਕਹਾ। 
 

ਲੋਕਤੰਤਰਾਾਂ ਨੂ ੰਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰੂਪ੍ਰੇਖਾ ਰਦੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਿਰਹਯੋਗੀ ਢਾਾਂਚ ੇਦੀ ਅਪ੍ੀਲ 
ਕਰਦੇ ਹਏੋ ਰਕਹਾ "ਭਰ ਿੱਖ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਖਜੋ ਅਤੇ ਰ ਕਾਿ ਰ ਚ ਇਕਿੱਠੇ ਰਨ ੇਸ਼੍ ਕਰਨ ਲਈ; 

ਭਰੋਿੇਮੰਦ ਰਨਰਮਾਣ ਅਧਾਰ ਅਤ ੇਭਰੋਿੇਮੰਦ ਿਪ੍ਲਾਈ ਚੇਨਾਾਂ ਨੂੰ ਰ ਕਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਈਬਰ ਿ ਰਿੱਰਖਆ 
'ਤੇ ਖ ਫੀਆ ਅਤੇ ਿੰਚਾਲਨ ਿਰਹਯੋਗ ਨੂੰ ਡੰੂਘਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਹਿੱਤ ਪ੍ੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬ ਰਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚ ੇ
ਦੀ ਰਿੱਰਖਆ ਕਰਨ ਲਈ; ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂ ੰਰਕੋਣ ਲਈ ; ਿਾਡੀਆਾਂ ਲੋਕਤਾਾਂਤਰਰਕ ਕਦਰਾਾਂ 
ਕੀਮਤਾਾਂ ਦੇ ਅਨ ਕੂਲ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤ ੇਸ਼੍ਾਿਨ ਦੇ ਰਮਆਰਾਾਂ ਅਤ ੇਰਨਯਮਾਾਂ ਨੂ ੰਰ ਕਿਤ ਕਰਨ ਲਈ; ਅਤੇ 
ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਿਨ ਅਤ ੇਿਰਹਿੱਦੋਂ ਪ੍ਾਰ ਪ੍ਰ ਾਹ ਲਈ ਮਾਪ੍ਦਡੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜੋ ਡੇਟਾ ਨੂ ੰਿ ਰਿੱਰਖਅਤ ਕਰਦੇ 
ਹਨ।" ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਰਕਹਾ ਰਕ ਉਭਰ ਰਹੇ ਢਾਾਂਚ ੇਨੂ ੰ"ਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਅਰਧਕਾਰਾਾਂ ਨੂੰ  ੀ ਮਹਿੱਤਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ  ਪ੍ਾਰ, ਰਨ ਸੇ਼੍ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੂ ੰਉਤਸ਼੍ਾਰਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"। 
 



ਇਿ ਿੰਦਰਭ ਰ ਿੱਚ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਰਕ੍ਪ੍ਟੋ-ਮ ਦਰਾ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਰਦਿੱਤਾ ਅਤ ੇਰਕਹਾ "ਇਹ ਗਿੱਲ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ੂਰਨ 
ਹੈ ਰਕ ਿਾਰ ੇਲੋਕਤਤੰਰੀ ਮ ਲਕ ਇਿ ਬਾਰ ੇਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤ ੇਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਰਕ ਇਹ 
ਗਲਤ ਹਿੱਥਾਾਂ ਰ ਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ,ੇ ਰਜਿ ਨਾਲ ਿਾਡ ੇਨੌਜ ਾਨ ਰ ਗੜ ਿਕਦੇ ਹਨ"। 
 

ਨ ੀਂ ਰਦਿੱਲੀ 
18 ਨ ੰਬਰ, 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. 

 


