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'ରାଇସିନା ଆଲ ାଚନା 0202' ର ଉଦଘାଟନୀ ଅଧଲିେଶନଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 

ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥଲି । 

ଏପି୍ରଲ 13, 2021 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମାଦୀ ଆଜ ିଭର୍ଚ୍ଚୁଆ ୍ ଫମଚାଟଲର ରୁଆଣ୍ଡା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାମହୀମ ପ ୍ କାଗାଲମ ଏେଂ ଲେନମାକଚ 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲମଲେ ଲେେରିଲେନଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ଭାଲେ ରାଇସିନା ୋର୍ତ୍ଚାଳାପ 2021ର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଅଧଲିେଶନକ ୁସଲବାଧତି 

କରିଛନି୍ତ । 

ଏହ ିସମ୍ମାନଜନକ ରାଇସିନା ୋର୍ତ୍ଚାଳାପର ଷଷ୍ଠ ସଂସ୍କରଣକ ୁମିଳତି ଭାଲେ ଲେୈଲଦଶକି େୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏେଂ ଓଭରସିଜ ୍

ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଉଲଣ୍ଡସନ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାଲେ ଆଲୟାଜନ କରାଯାଇଥ ିା । ଏପି୍ର  13 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ଲହାଇଥେିା ଏହ ି

ସମି୍ମଳନୀ ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖ ପଯଚୟନ୍ତ ଚା ିେ । ଚଳିତ େଷଚ ଏହ ି ସମି୍ମଳନୀର ଶୀଷଚକ ରଖାଯାଇଛି: “ଭର୍ଚ୍ଚୁଆ ୍ ୱାର୍ଲଚ ଡ: 

ଆଉଟଲେେ, ଆଉଟ୍ଲାୟସଚ ଆଣ୍ଡ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଲରର ୍” (ଭର୍ଚ୍ଚୁଆ ୍ େିଶ୍ୱ: ପ୍ରଲକାପ, ୋହୟ କାରକମାନଙ୍କ କାରଣ ଏେଂ 

ନିୟନ୍ତ୍ରଣହୀନତା) । 

ଏହ ିସମି୍ମଳନୀଲର ଉଦଲୋଧନ ଲଦଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲମାଦୀ କହଲି  ଲଯ ରାଇସିନା ୋର୍ତ୍ଚାଳାପର ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣ ମାନେ 

ଇତିହାସର ଏଭଳ ିଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଚ ମହୂୁର୍ତ୍ଚଲର ଏେଂ ଲକାଭିଡ଼ 19 ପଷୃ୍ ଠଭୂମିଲର ଅନୁଷି୍ ଠତ ଲହଉଛି ଯାହା ସମଗ୍ର େିଶ୍ୱକ ୁଏକେଷଚରୁ 

ଅଧକି ସମୟ ଧରି ସଂପରୂ୍ଣ୍ଚ ରୂଲପ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ରଖଛିି ।  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପରିଲପ୍ରକ୍ଷୀଲର ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇ କହଛିନି୍ତ ଲଯ 

ଲେୈଶ୍ୱକି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏହ ିସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପଲର େର୍ତ୍ଚମାନ ପଷୃ୍ ଠଭୂମିଲର ଗରୁୁତ୍ୱର ସହ ଚିନ୍ତା କରିୋର ସମୟ ଆସିଛି । 

େର୍ତ୍ଚମାନର ଲେୈଶ୍ୱକି େୟେସ୍ଥା ଉପଲର ଗରୁୁତ୍ୱ ଆଲରାପ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହଲି  ଲଯ ମାନେ ସମାଜକ ୁଏଲେ େର୍ତ୍ଚମାନର 

ୋସ୍ତେତା ସହତି ଖାପ ଖଆୁଇୋକ ୁ ଲହେ ଏେଂ ଏହାର କାରଣ ଏେଂ  କ୍ଷଣକ ୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସମାଧାନର ସତୂ୍ର ୋହାର 

କରିୋକ ୁପଡ଼ିେ । େର୍ତ୍ଚମାନ ଯାହାକିଛି ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି ଅୋ ପଦଲକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ତାହା ମାନେ ସମାଜ ଲକୈନ୍ଦ୍ରିକ 

ଲହୋ ଉଚିତ ଯଦ୍ୱାରା େର୍ତ୍ଚମାନର ସମସୟା ସହତି ଆଗାମୀ କା ିର ଚାଲ ଞ୍ଜକ ୁମଧ୍ୟ ମକୁାେି ା କରାଯାଇପାରିେ । 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହ ିପ୍ରସଙ୍ଗକ ୁେିସୃ୍ତତ ଭାଲେ େୟାଖୟା କରି କହଲି  ଲଯ ଭାରତ େର୍ତ୍ଚମାନ କଲରାନା ମହାମାରୀକ ୁଲଯଉଭଁଳ ିଭାଲେ 

ମକୁାେି ା କରୁଛି, ଲସଥଲିର ଘଲରାଇ ଆେଶୟକତା ପରୂଣ ସହତି ଅନୟାନୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଆେଶୟକତା ମଧ୍ୟ ପରୂଣ ଲହାଇପାରୁଛି । 

ଲସ କହଲି  ଲଯ ଏହ ିମହାମାରୀ ଲଯାଗ ୁସଷିୃ୍ଟ୍ ଲହାଇଥେିା େିେିଧ ସମସୟାେଳୀର ସମାଧାନ ନିମଲନ୍ତ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ କରାଯିୋ 

ଉଚିତ । ଏହା ଲେୈଶ୍ୱକି ହତି ସାଧନ ପ୍ରୟାସ ମଜଭୁତ ଲହାଇପାରିେ ଲୋ ି ଲସ ମତ ଲପାଷଣ କରିଥଲି  । 

 
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 

ଏପି୍ରଲ 13, 2021 
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