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சிட்னி உரரயரடலில் முக்கிய உரரரய ஆற்றிய பிரதமர், இந்தியரவின் ததரழில்நுட்ப 

வளர்ச்சி மற்றும் புரட்சி குறித்து ரபசினரர் 

 

இந்தியரவில் நடக்கும் ஐந்து முக்கியமரன மரற்றங்கரள பட்டியலிடுகிறது 

 

"ஜனநரயகத்தின் மிகப்தபரிய பைம் தவளிப்பரடயரனது. அரத ரநரத்தில், இந்த 

தவளிப்பரடத்தன்ரமரய ஒரு சிை சுயநைவரதிகள் தவறரகப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கக் 

கூடரது" 

 

""இந்தியரவின் டிஜிட்டல் புரட்சி நமது ஜனநரயகம், நமது மக்கள்ததரரக மற்றும் நமது 

தபரருளரதரரத்தின் அளவு ஆகியவற்றில் ரவரூன்றியுள்ளது" 

 

"மக்களுக்கு அதிகரரமளிப்பதற்கரன ஆதரரமரக நரங்கள் தரரவப் பயன்படுத்துகிரறரம். 

இரதச் தசய்வதில் இந்தியரவுக்கு ஈடு இரையற்ற அனுபவம் உள்ளது 

"அரனத்து ஜனநரயக நரடுகளும் கிரிப்ரடர-கரன்சியில் ஒன்றிரைந்து தசயல்படுவதும், அது 

நம் இரளஞர்கரளக் தகடுக்கும் தவறரன ரககளில் ரபரய்விடரமல் பரர்த்துக் தகரள்வதும் 

முக்கியம்" 

 

பிரதமர் திரு நரரந்திர ரமரடி இன்று வீடிரயர கரன்பரன்சிங் மூைம் ததரடக்க சிட்னி 

உரரயரடலில் முக்கிய உரர நிகழ்த்தினரர். இந்தியரவின் ததரழில்நுட்ப வளர்ச்சி மற்றும் 

புரட்சி என்ற தரைப்பில் ரமரடி ரபசினரர். இந்த உரரக்கு முன்னதரக ஆஸ்திரரலிய பிரதமர் 

திரு. ஸ்கரட் ரமரரிசன் அறிமுகக் குறிப்புகரள வழங்கினரர். 

இந்ரதர பசிபிக் பிரரந்தியத்திலும், வளர்ந்து வரும் டிஜிட்டல் உைகிலும் இந்தியரவின் 

முக்கியப் பங்ரக அங்கீகரிப்பதரக பிரதமர் திரு ரமரடி குறிப்பிட்டரர். டிஜிட்டல் யுகத்தின் 

நன்ரமகரளக் குறிப்பிட்ட பிரதமர், கடல்-படுக்ரகயில் இருந்து ரசபர் முதல் விண்தவளி 

வரர பல்ரவறு அச்சுறுத்தல்களில் உைகம் புதிய அபரயங்கரளயும் புதிய வடிவிைரன 

ரமரதல்கரளயும் எதிர்தகரள்கிறது என்றும் கூறினரர். "ஜனநரயகத்தின் மிகப்தபரிய பைம் 

தவளிப்பரடயரனது. அரத ரநரத்தில், இந்த தவளிப்பரடத்தன்ரமரய ஒரு சிை 

சுயநைவரதிகள் தவறரகப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கக் கூடரது" என்று பிரதமர் கூறினரர். 

 

ஜனநரயகம் மற்றும் டிஜிட்டல் தரைவர் என்ற முரறயில், பகிரப்பட்ட தசழிப்பு மற்றும் 

பரதுகரப்பிற்கரக பங்குதரரர்களுடன் இரைந்து பைியரற்ற இந்தியர தயரரரக உள்ளது 

என்றரர் பிரதமர். "இந்தியரவின் டிஜிட்டல் புரட்சி நமது ஜனநரயகம், நமது மக்கள்ததரரக 

மற்றும் நமது தபரருளரதரரத்தின் அளவு ஆகியவற்றில் ரவரூன்றியுள்ளது. இது நமது 



இரளஞர்களின் ததரழில்முரனவு மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளரல் இயக்கப்படுகிறது. கடந்த 

கரை சவரல்கரள எதிர்கரைத்தில் பரய்ச்சுவதற்கரன வரய்ப்பரக மரற்றுகிரறரம்" 

இந்தியரவில் நரடதபறும் ஐந்து முக்கிய மரற்றங்கரள பிரதமர் பட்டியலிட்டரர். ஒன்று, 

இந்தியரவில் கட்டப்பட்டு வரும் உைகின் மிக விரிவரன தபரது தகவல் உள்கட்டரமப்பு. 1.3 

பில்லியனுக்கும் அதிகமரன இந்தியர்கள் தனித்துவமரன டிஜிட்டல் அரடயரளத்ரதக் 

தகரண்டுள்ளனர், ஆறு இைட்சம் கிரரமங்கள் விரரவில் பிரரட்ரபண்ட் மற்றும் உைகின் மிகச் 

சிறந்த பைம் தசலுத்தும் உள்கட்டரமப்பரன UPI உடன் இரைக்கப்படும். இரண்டு, 

டிஜிட்டல் ததரழில்நுட்பத்ரத நிர்வரகம், ரசர்த்தல், அதிகரரமளித்தல், இரைப்பு, நன்ரமகள் 

மற்றும் நைன்கரள வழங்குதல் 

 

. மூன்று, இந்தியர உைகின் மூன்றரவது தபரிய மற்றும் ரவகமரக வளர்ந்து வரும் ஸ்டரர்ட்அப் 

சுற்றுச்சூழல் அரமப்ரபக் தகரண்டுள்ளது. நரன்கு, இந்தியரவின் ததரழில்துரற மற்றும் 

ரசரவத் துரறகள், விவசரயம் கூட, மிகப்தபரிய டிஜிட்டல் மரற்றத்திற்கு உட்பட்டுள்ளது. 

ஐந்து, இந்தியரரவ எதிர்கரைத்திற்குத் தயரர்படுத்துவதற்கரன தபரிய முயற்சி உள்ளது. "5G 

மற்றும் 6G ரபரன்ற ததரரைத்ததரடர்பு ததரழில்நுட்பத்தில் உள்நரட்டு திறன்கரள 

வளர்ப்பதில் நரங்கள் முதலீடு தசய்கிரறரம். தசயற்ரக நுண்ைறிவு மற்றும் இயந்திர 

கற்றலில் இந்தியர முன்னைி நரடுகளில் ஒன்றரகும், குறிப்பரக மனிதரன ரமயமரகக் 

தகரண்ட மற்றும் தநறிமுரறயில் தசயற்ரகயரன பயன்பரட்டில். மற்றும் இயந்திர கற்றல், 

குறிப்பரக மனிதரன ரமயமரகக் தகரண்ட மற்றும் தசயற்ரக நுண்ைறிவின் தநறிமுரற 

பயன்பரட்டில். கிளவுட் இயங்குதளங்கள் மற்றும் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் ஆகியவற்றில் நரங்கள் 

வலுவரன திறன்கரள வளர்த்து வருகிரறரம்," என்று அவர் ரமலும் கூறினரர். 

 

இந்தியரவின் பின்னரடவு மற்றும் டிஜிட்டல் இரறயரண்ரம பற்றி ரபசிய பிரதமர், "நரங்கள் 

வன்தபரருளில் கவனம் தசலுத்துகிரறரம். தசமி-கண்டக்டர்களின் முக்கிய உற்பத்தியரளரரக 

ஆவதற்கு நரங்கள் ஊக்கத்ததரரககளின் ததரகுப்ரபத் தயரரித்து வருகிரறரம். 

எைக்ட்ரரனிக்ஸ் மற்றும் தடலிகரமில் எங்கள் உற்பத்தி இரைக்கப்பட்ட ஊக்கத் திட்டங்கள் 

ஏற்கனரவ உள்ளன. இந்தியரவில் தளத்ரத அரமக்க உள்ளூர் மற்றும் உைகளரவிய 

வீரர்கரள ஈர்க்கிறது”. .”. தரவு பரதுகரப்பு, தனியுரிரம மற்றும் பரதுகரப்பு ஆகியவற்றில் 

இந்தியரவின் உறுதிப்பரட்ரட அவர் வலியுறுத்தினரர். "அரத ரநரத்தில், நரங்கள் மக்களுக்கு 

அதிகரரமளிப்பதற்கரன ஆதரரமரக தரவுகரளப் பயன்படுத்துகிரறரம். தனிநபர் 

உரிரமகளுக்கரன வலுவரன உத்தரவரதங்களுடன் ஜனநரயக கட்டரமப்பில் இரதச் 

தசய்வதில் இந்தியர ஒப்பிடமுடியரத அனுபவத்ரதக் தகரண்டுள்ளது" என்று பிரதமர் 

கூறினரர். 

  

Y2K பிரச்சரனரய சமரளிப்பதில் இந்தியரவின் பங்களிப்பு மற்றும் CoWin தளத்ரத திறந்த 

மூை தமன்தபரருளரக உைகிற்கு வழங்குவது இந்தியரவின் மதிப்புகள் மற்றும் 

ததரரைரநரக்கு எடுத்துக்கரட்டுகள் என்று பிரதமர் கூறினரர். "இந்தியரவின் ஜனநரயக 

மரபுகள் பழரமயரனரவ; அதன் நவீன நிறுவனங்கள் வலிரமயரனரவ. ரமலும், நரங்கள் 

எப்ரபரதும் உைகம் ஒரர குடும்பமரக நம்புகிரறரம்", என்றரர். 

 

தபரது நைனுக்கரக ததரழில்நுட்பம் மற்றும் தகரள்ரகரயப் பயன்படுத்துவதில் இந்தியரவின் 

விரிவரன அனுபவம், உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி மற்றும் சமூக அதிகரரம் ஆகியரவ வளரும் 



நரடுகளுக்கு தபரும் உதவியரக இருக்கும் என்று ஸ்ரீ ரமரடி கூறினரர். "நரடுகளுக்கும் 

அவர்களின் மக்களுக்கும் அதிகரரம் அளிக்கவும், இந்த நூற்றரண்டின் வரய்ப்புகளுக்கு 

அவர்கரள தயரர்படுத்தவும் நரம் ஒன்றிரைந்து தசயல்பட முடியும்" என்று அவர் 

குறிப்பிட்டரர்.  

 

ஜனநரயகங்கள் ஒன்றிரைந்து தசயல்படுவதற்கரன பரரத வரரபடத்ரத வழங்கிய ஸ்ரீ 

ரமரடி, "எதிர்கரை ததரழில்நுட்பத்தில் ஆரரய்ச்சி மற்றும் ரமம்பரட்டில் ஒன்றரக முதலீடு 

தசய்ய, நம்பகமரன உற்பத்தித் தளம் மற்றும் நம்பகமரன விநிரயரகச் சங்கிலிகரள 

உருவரக்க, கூட்டுக் கட்டரமப்பிற்கு அரழப்பு விடுத்தரர். இரைய பரதுகரப்பில் 

உளவுத்துரற மற்றும் தசயல்பரட்டு ஒத்துரழப்ரப ஆழமரக்க, முக்கியமரன தகவல் 

உள்கட்டரமப்ரபப் பரதுகரக்க; தபரதுக் கருத்துக்கரளக் ரகயரளுவரதத் தடுக்க; நமது 

ஜனநரயக விழுமியங்களுக்கு இரசவரன ததரழில்நுட்ப மற்றும் நிர்வரக தரநிரைகள் மற்றும் 

தநறிமுரறகரள உருவரக்குதல்; ரமலும், தரவு நிர்வரகத்திற்கரன தரநிரைகள் மற்றும் 

விதிமுரறகரள உருவரக்குதல் மற்றும் தரரவப் பரதுகரக்கும் மற்றும் பரதுகரக்கும் எல்ரை 

தரண்டிய ஓட்டத்திற்கரக." வளர்ந்து வரும் கட்டரமப்பரனது "ரதசிய உரிரமகரளயும் 

அங்கீகரிக்க ரவண்டும், அரத ரநரத்தில், வர்த்தகம், முதலீடு மற்றும் தபரிய தபரதுமக்கரள 

ஊக்குவிக்க ரவண்டும்.”. 

 

இந்தச் சூழலில் அவர் கிரிப்ரடர-கரன்சியின் உதரரைத்ரத ரமற்ரகரள் கரட்டி, "அரனத்து 

ஜனநரயக நரடுகளும் இதில் ஒன்றிரைந்து தசயல்படுவதும், நமது இரளஞர்கரளக் 

தகடுக்கும் தவறரன ரககளில் இது முடிவரடயரதரத உறுதி தசய்வதும் முக்கியம்" என்றரர். 

 

நியூ தடல்லி   

நவம்பர்  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. 

 
 


