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‘సిడ్నీ డ్ ైలాగ్’లో ప్రధాని శీ్ర నర ేంద్ర మోదీ కీలకోప్న్ాాసేం 

నవంబర్ 18, 2021 
 

‘సిడ్నీ డ్ ైలాగ్’ సద్ససులో ప్రధాన మేంత్రర కీలకోప్న్ాాసేం చేశారు, భారత సాేంక త్రక ప్రిణామేం మరియు విప్లవేం 
అనే్ అేంశేంప ై ప్రసేంగిేంచారు. 
 
భారత లో చోటు చేససక ేంటునీ అయిద్స ముఖ్ామ ైన మారుుల గురిేంచి పేరకొన్ాీరు. 
 
‘‘బహిరేంగ సవభావేం అనే్ది ప్రజాససావమాేం ొకకొ అత్రప ద్ద  బలేం. అదే సమయేంలో, కొనిీ సావరథప్ూరిత 
శక ు ల  ఈ బహిరేంగతనస ద్సరివనియోగేం చేయాడ్ానిీ మనేం అనసమత్రేంచకూడద్స’’ 
 
‘‘భారత ొకకొ డ్ిజిటల్ విప్లవేం అనే్ది మా ప్రజాససావమా వావసథ , మా జాన్ాభా, అలాగ  మా ఆరిథక వావసథ  
అేంతటిలో పాతుక పోయిేంది’’ 
 
‘‘మేము డ్ేటానస ప్రజాల సాధకిారత ొకకొ మూలేంగా ఉప్యోగిసాు ము. వాకతుగత హక ొలక  సేంబేంధిేంచి 
బలమ ైన హామీనిసతు నే్, ప్రజాససావమా చటరేంలో దీనిీ నె్రవేరచడేంలో భారత క  సాటిలేని అనసభవేం ఉేంద’ి’ 
 
‘‘భారత ొకకొ ప్రజాససావమా సేంప్రదాయాల  అనే్వి అన్ాదిగా వససు న్ాీయి; తన ఆధసనిక సేంసథల  ఎేంతో 
ప్టిష్టమ ైనవి. అలాగ , వససధ ైక క టుేంబేం అనే్ భావననస మేము ఎలలప్పుడత విశవససిాు ము’’ 
 
జాసతీయ హక ొలనస గురిుేంచి, ఇేంకా అద ేసమయేంలోవాణిజాాేం, ప టుట బడుల  మరయిు భారీ సాథ యిలో ప్రజాస 
ప్రయోజాన్ాలనస పోర తుహిేంచే విధేంగా ప్రజాససావమా దేశాల  కలిసికటుట గా ప్నిచేసేేంద్సక  ప్రధాని రోడ మాాప నస 
అేందిేంచారు. 
 
‘‘కతపోీట  కరెన్సులప ై ప్రజాససావమా దేశాలన్సీ కలిసికటుట గా ప్నిచేయడేం చాలా ముఖ్ాేం అలాగ  ఇవి మన 
యువతనస చ డగకటటగల తప్పుడు చేతులోల కత వెళ్లక ేండ్ా చతససకోవాలి’’ 
 



‘సిడ్నీ డ్ ైలాగ్’ సదససు ప్రారంభ కరరయక్రమంలో నేడు వీడ్ియో కరనఫరెన్ుంగ్ ద్వారర ప్ాధవన మంత్రా శ్రర నర ందా 
మోద్ీ కీలకోప్నవయసం చేశరరు. ‘భారత్ యొక్క సరంక త్రక్ ప్రిణవమం మరియు విప్ల వం’ అనే థీమ ప ై శ్రర మోద్ీ 
ప్సాంగించవరు. ఈ ప్సాంగరన్కి ముందస ఆస్ర లేియా ప్ధావన మంత్రా శ్రర సరకట్ మారిసన్ ప్రిచయ సంద్ేశరన్ీ 
విన్పించవరు. 
 
ఇండ్ో  ప్సిఫిక్ ప్రాంతంలో అలాగ  వరధమాన డ్ిజిటల్ ప్పా్ంచంలో భారత్ యొక్క ప్ధావన ప్రతాక్ు ఉనీ 
గురితంప్ునస ప్ధావన మంత్రా నొకికచ ప్రారు. డ్ిజిటల్ యుగం ప్యాోజనవలనస ప్ర్కంటూనే, సముదా గరభం 
నసంచి స ైబర్ ఇంకర స్ాస్ వరక్ు ప్పా్ంచం కొతత  రిససకలు అలాగ  విభినీ ముప్ుాల ద్వారర కొతత  రక్ం 
వివరద్వలనస స ైతం ఎదసర్కంట ందన్ క్ూడ్వ ప్ధావన్ చ ప్రారు. ‘‘ప్జాాసరామయం యొక్క అత్రప దద  బలం 
ఏంటంటే, బహిరంగ సాభావం. అద్ే సమయంలో, కొన్ీ సరారథప్ూరిత శక్ుత లు ఈ బహిరంగతనస 
దసరిాన్యోగం చేయడ్వన్ీ మనం అనసమత్రంచక్ూడదస’’ అన్ ప్ధావన్ ప్ర్కనవీరు. 
 
ప్జాాసరామయ అలాగ  డి్జిటల్ సరరథిగర, ఉమమడ్ి శరరయససు ఇంకర భదతా కోసం భాగసరామయ దే్శరలో  క్లిసి 
ప్న్చేస్ందసక్ు భారత్ సిదధ ంగర ఉందన్ ప్ధావన మంత్రా చ ప్రారు. ‘‘భారత్ యొక్క డి్జిటల్ విప్ల వం అనేద్ి మా 
ప్జాాసరామయ వయవసథ , జనవభా, అలాగ  మా ఆరిథక్ వయవసథ  అంతటిలో ప్రతుక్ుపో్ యంద్ి. మా యువత యొక్క 
చ్రవ ఇంకర నవక్లాన అనేవి ద్ీన్కి దనసీగర న్లుససత నవీయ. భవిష్యతుత లోకి దూససకెళ్ల ందసక్ు గత 
సవరళ్ల నస మేము ఒక్ అవకరశంగర మలుచసక్ుంటునవీం’’ అన్ ఆయన ప్ర్కనవీరు. 
 
భారత్ లో చోటు చేససక్ుంటునీ అయదస ముఖ్యమ ైన మారుాలనస ప్ధావన మంత్రా ప్ర్కనవీరు. అందసలో 
మొదటిద్ి, ప్పా్ంచంలోనే అతయంత విసత ృతమ ైన ప్జాా సమాచవర వయవసథ  భారత్ లో నెలకొలాబడుో ంద్ి. 130 
కోటల  మంద్ికి ప ైగర భారతీయులు ప్ాో ేయక్మ ైన డి్జిటల్ గురితంప్ునస క్లిగి ఉనవీరు, 6 లక్షల గరర మాలు 
తారలోనే బాాడ బాయండ ో   అలాగ  ప్పా్ంచంలోనే అతయంత సమరథవంతమ ైన ప్మ ంట్ వయవసథ  అయనటువంటి 
యూపీఐ (యూన్ఫ ైడ ప్మ ంట్ ఇంటర్ ఫ్స్)ో  క్నకె్ర అవానసనవీయ. రెండ్ో ద్ి, ప్భాుతా ప్రలన, ప్జాలనస 
సమ్మమళితం చేయడం, సరధికరరత, క్నెకిరవిటీ, ప్ో ా ోవుహకరలు మరియు సంక్ష మాన్ీ అంద్ించడంలో డి్జిటల్ 
సరంక త్రక్త విన్యోగం. మూడ్ో ద్ి, ప్పా్ంచంలోనే మూడ్ో  అత్రప దద , అతయంత వేగవంతంగర వృది్ధ  చ ందసతునీ 
సరర రరప్ ఎకో-సిసరమ భారత్ లో ఉంద్ి. నవలుగోద్ి, భారత్ యొక్క ప్రరిశరర మ్మక్ మరియు స్వల రంగరలు, 
ఆమాటకొస్త  వయవసరయం క్ూడ్వ, భారీ డ్ిజిటల్ ప్రివరతన ద్ిశగర దూససకెళ్తత నవీయ. ఇక్ అయదవద్ి, 
బారత్ నస భవిష్యతుత  కోసం సంసిదధ ం చేస్ందసక్ు తీవామ ైన క్ృషి జరుగుో ంద్ి. ‘‘5జీ ఇంకర 6జీ వంటి టెలిక్ం 
సరంక త్రక్తలోల  సాద్ేశ్ర సరమరరథ ాలనస అభివృద్ిధ  చేస్ందసక్ు మేము ప టుర బడులు ప డుతునవీం. ఆరిరఫిషియల్ 



ఇంటెలిజెన్ు అలాగ  మ షీన్ లెరిీంగ్ు విష్యంలో, ముఖ్యంగర ఆరిరఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్ు నస మానవ 
క ంద్ీకా్ృతంగర ఇంకర నైెత్రక్తాంో  ఉప్యోగించసకోవడ్వన్కి సంబంధించి అగరగరమ్మ ద్ేశరలోల  ఒక్టిగర భారత్ 
న్లుసోత ంద్ి. కలల డ ప్రల ట్ ఫరమ లు అలాగ  కలల డ క్ంప్ూయటింగ్ లో మేము బలమ ైన సరమరరథ ాలనస అభివృద్ిధ  
చేససత నవీము’’ అన్ ఆయన వివరించవరు. 
 
భారత్ యొక్క ప్ునరుదధ రణ తతాం అలాగ  డ్ిజిటల్ సరరాభౌమతాం గురించి ప్ధావన మంత్రా మాటాల డుత , 
‘‘హార్డ వేర్ ప ై ముము దృషిర  ప డుతునవీం. స మీ క్ండక్రరల కీలక్ తయారీద్వరుగర అవతరించేందసక్ు మేము 
రరయతీల ప్రయక జీన్ సిదధ ం చేససత నవీం. భారత్ లో ఎలకరరా న్క్ు మరియు టెలిక్ం రంగరలోల  మేము అంద్ిససత నీ 
ఉతాత్రత  ఆధవరిత రరయతీ సీకమ లు అనేవి భారత్ లో తమ తయారీ క ంద్వాలనస నెలకొలపా విధంగర ఇప్ాటిక  
సరథ న్క్ మరియు ప్పా్ంచ సరథ య క్ంప నీలనస ఆక్రిిససత నవీయ’’ అన్ చ ప్రారు. డ్ేటా రక్షణ, ప ైవైసీ మరియు 
భదతా విష్యంలో భారత్ యొక్క న్బదధ తనస క్ూడ్వ ఆయన నొకిక చ ప్రారు. ‘‘అద్ే సమయంలో, ప్జాల 
సరధికరరత యొక్క మూలంగర మేము డ్ేటానస ఉప్యోగిసరత ము. వయకితగత హక్ుకలక్ు సంబంధించి బలమ ైన 
హామీన్సూత నే, ప్జాాసరామయ చటరంలో ద్ీన్ీ నెరవేరచడంలో భారత్ క్ు సరటిలపన్ అనసభవం ఉంద్ి’’ అన్ ప్ధావన్ 
ప్ర్కనవీరు. 
 
వెై2క  సమసయనస అధిగమ్మంచడంలో భారత్ అంద్ించిన సహకరరం అలాగ  కోవిడ ప్రల ట్ ఫరమ నస 
ప్పా్ంచమంతటికీ ఒక్ ఓప న్ సో ర్ు సరఫ్ర వేర్ గర అంద్ిససత ండటం అనేవి భారత్  యొక్క విలువలు అలాగ  
ద్వరశన్క్తక్ు ఉద్వహరణలుగర న్లుసరత యన్ ప్ధావన్ చ ప్రారు. ‘‘భారత్ యొక్క ప్జాాసరామయ సరంప్దా్వయాలు 
అనేవి అనవద్ిగర వససత నవీయ; తన ఆధసన్క్ సంసథ లు ఎంో  ప్టిష్రమ ైనవి. అలాగ , వససధ ైక్ క్ుటుంబం అనే 
భావననస మేము ఎలల ప్ుాడూ విశాసిసరత ము’’ అన్ ఆయన వివరించవరు. 
 
ప్జాా ప్యాోజనవలు, సమ్మమళిత అభివృద్ిధ  అలాగ  సరమాజిక్ సరధికరరత కోసం సరంక త్రక్త మరియు ప్రలసీన్ 
విన్యోగించడంలో భారత్ క్ు ఉనీ విసత ృతమ ైన అనసభవం, వరధమాన ద్ేశరలక్ు అతయదసభతంగర 
సహాయప్డగలదన్ శ్రర మోద్ీ ప్ర్కనవీరు. ‘‘ద్ేశరలు అలాగ  తమ ప్జాలక్ు సరధికరరిత చేక్ూరచడంలో ఇంకర 
ఈ శరోవబద ప్ు అవకరశరలనస అంద్ిప్ుచసచకోవడం కోసం వరరిన్ సిదధ ం చేయడ్వన్కి మనం క్లిసి 
ప్న్చేయవచసచ’’ అన్ ఆయన వరయఖ్ాయన్ంచవరు. 
 
ప్జాాసరామయ ద్ేశరలనీీ క్లిసి ప్న్చేయడ్వన్కి సంబంధించి రోడ మాయప్ నస అంద్ిసూత , శ్రర మోద్ీ ‘‘భవిష్యతుత  
సరంక త్రక్తలోల  ప్రిశోధన మరియు అభివృద్ిధ  విష్యంలో క్లిసి ప టుర బడులు ప టరడం; నమమక్మ ైన తయారీ 
క ంద్వాలు మరియు సరఫరర వయవసథ లనస అభివృద్ిధ  చేయడం; స ైబర్ భదతాప ై, కీలక్మ ైన సమాచవర 



వయవసథ లనస ప్రిరక్షించసకోవడంప ై న్ఘా మరియు కరరరయచరణ సహకరరరన్ీ విసత ృతం చేససకోవడం; 
ప్జాాభిప్రాయాలక్ు సంబంధించి అవక్తవక్లనస న్వరరించడం; అలాగ , డే్టా ప్రలన ఇంకర డే్టానస రక్షించే 
మరియు ససరక్షితమ ైన సీమాంతర ప్వారహం కోసం ప్ామాణవలు మరియు న్యమాలనస రూప్ ంద్ించడ్వన్కి’’ 
సహకరర కరరరయచరణ వయవసథ  (ఫ్ామ వర్క) కోసం పిలుప్ున్చవచరు. 
 
ఈ నేప్థ్యంలో, కిరపో్ర  క్రెనీుకి సంబంధించిన ఉద్వహరణనస ఆయన ప్సారత వించవరు అలాగ  ‘‘ఈ కిరపో్ర  క్రెనీు 
విష్యంలో ప్జాాసరామయ ద్ేశరలనీీ క్లిసిక్టుర గర ప్న్చేయడం చవలా ముఖ్యం ఇంకర ఇవి మన యువతనస 
చ డగ్టరగల తప్ుాడు చేతులోల కి వెళ్ల క్ుండ్వ చూససకోవరలి’’ అన్ ప్ధావన్ ప్ర్కనవీరు. 
 
నతాఢిల్లల 
నవేంబర్ 18, 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on 
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