Prime Minister delivered an address at the inaugural session
of Raisina Dialogue 2021
'ରାଇସି ନା ଆଲ ାଚନା 0202' ର ଉଦଘାଟନୀ ଅଧ ିଲେଶନଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଅଭି ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରି ଥ ିଲ ।
ଏପ୍ରି ଲ 13, 2021
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମାଦୀ ଆଜି ଭର୍ଚ୍ଚୁ ଆ ୍ ଫମଚାଟଲର ରୁଆଣ୍ଡା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାମହୀମ ପ ୍ କାଗାଲମ ଏେଂ ଲେନମାକଚ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲମଲେ ଲେେରି ଲେନଙ୍କ ସହ ମି ଳିତ ଭାଲେ ରାଇସି ନା ୋର୍ତ୍ଚାଳାପ 2021ର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଅଧ ିଲେଶନକୁ ସଲବାଧ ିତ
କରି ଛନ୍ତି ।
ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ରାଇସି ନା ୋର୍ତ୍ଚାଳାପର ଷଷ୍ଠ ସଂସ୍କରଣକୁ ମି ଳତ
ି ଭାଲେ ଲେୈଲଦଶିକ େୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏେଂ ଓଭରସି ଜ୍
ରି ସର୍ଚ୍ଚ ଫାଉଲଣ୍ଡସନ ପକ୍ଷରୁ ମି ଳିତ ଭାଲେ ଆଲୟାଜନ କରାଯାଇଥ ି ା । ଏପ୍ରି

13 ତାରି ଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ଲହାଇଥ ିୋ ଏହି

ସମ୍ମି ଳନୀ ଆସନ୍ତା 16 ତାରି ଖ ପଯଚୟନ୍ତ ଚା ି େ । ଚଳିତ େଷଚ ଏହି ସମ୍ମି ଳନୀର ଶୀଷଚକ ରଖାଯାଇଛି: “ଭର୍ଚ୍ଚୁ ଆ ୍ ୱାର୍ଲଚ:ଡ
ଆଉଟଲେେ, ଆଉଟ୍ାଲ ୟସଚ ଆଣ୍ଡ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଲରର ୍ ” (ଭର୍ଚ୍ଚୁ ଆ ୍ େିଶ୍ୱ: ପ୍ରଲକାପ, ୋହୟ କାରକମାନଙ୍କ କାରଣ ଏେଂ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣହୀନତା) ।
ଏହି ସମ୍ମି ଳନୀଲର ଉଦଲୋଧନ ଲଦଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲମାଦୀ କହିଲ

ଲଯ ରାଇସି ନା ୋର୍ତ୍ଚାଳାପର ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣ ମାନେ

ଇତିହାସର ଏଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଚ ମୁହୂର୍ତ୍ଲ
ଚ ର ଏେଂ ଲକାଭି ଡ଼ 19 ପୃଷ୍ଭ
ଠ ୂ ମି ଲର ଅନୁ ଷ୍ିତ
ଠ ଲହଉଛି ଯାହା ସମଗ୍ର େିଶ୍ୱକୁ ଏକେଷଚରୁ
ଅଧ ିକ ସମୟ ଧରି ସଂପୂର୍ଣ୍ଚ ରୂଲପ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ରଖ ିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପରି ଲପ୍ରକ୍ଷୀଲର ଆହ୍ାନ
ୱ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି ଲଯ
ଲେୈଶ୍ୱକ
ି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏହି ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପଲର େର୍ତ୍ଚମାନ ପୃଷ୍ଭ
ଠ ୂ ମି ଲର ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଚିନ୍ତା କରି ୋର ସମୟ ଆସି ଛି ।
େର୍ତ୍ଚମାନର ଲେୈଶ୍ୱକ
ି େୟେସ୍ଥା ଉପଲର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଲରାପ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲ
ୋସ୍ତେତା ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇୋକୁ ଲହେ ଏେଂ ଏହାର କାରଣ ଏେଂ

ଲଯ ମାନେ ସମାଜକୁ ଏଲେ େର୍ତ୍ଚମାନର

କ୍ଷଣକୁ ଅନୁ ଧ୍ୟାନ କରି ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ୋହାର

କରି ୋକୁ ପଡ଼ିେ । େର୍ତ୍ଚମାନ ଯାହାକିଛି ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି ଅୋ ପଦଲକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ତାହା ମାନେ ସମାଜ ଲକୈନ୍ଦ୍ରିକ
ଲହୋ ଉଚିତ ଯଦ୍ୱାରା େର୍ତ୍ଚମାନର ସମସୟା ସହିତ ଆଗାମୀ କା ି ର ଚାଲ ଞ୍ଜକୁ ମଧ୍ୟ ମୁକାେି ା କରାଯାଇପାରି େ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ େିସ୍ତୃତ ଭାଲେ େୟାଖୟା କରି କହିଲ

ଲଯ ଭାରତ େର୍ତ୍ଚମାନ କଲରାନା ମହାମାରୀକୁ ଲଯଉଭଳି
ଁ ଭାଲେ

ମୁକାେି ା କରୁଛି, ଲସଥ ିଲର ଘଲରାଇ ଆେଶୟକତା ପୂରଣ ସହିତ ଅନୟାନୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଆେଶୟକତା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ଲହାଇପାରୁଛି ।
ଲସ କହିଲ

ଲଯ ଏହି ମହାମାରୀ ଲଯାଗୁ ସୃଷ୍ଟ୍ି ଲହାଇଥ ିୋ େିେିଧ ସମସୟାେଳୀର ସମାଧାନ ନିମଲନ୍ତ ମି ଳିତ ପ୍ରୟାସ କରାଯି ୋ

ଉଚିତ । ଏହା ଲେୈଶ୍ୱକ
ି ହିତ ସାଧନ ପ୍ରୟାସ ମଜଭୁତ ଲହାଇପାରି େ ଲୋ ି ଲସ ମତ ଲପାଷଣ କରି ଥ ିଲ

।

ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ
ଏପ୍ରି ଲ 13, 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

