Prime Minister delivered an address at the inaugural session
of Raisina Dialogue 2021
'ரைசினா உரையாடல் 2021' ஆரம்ப
பிரதம மந்திரி உரையாற்றினார்.

அமர்வில்

ஏப்ரல் 13, 2021
ருவாண்டா அதிபர் மேன்மேமிகு பால் ககாமே ேற் றுே் டடன்ோர்க் பிரதேர் மே
ன்மேமிகு டேட்மட பிரடடரிக்டென் ஆகிம

ார் முதன்மே விருந்தினர்களாக பங்

மகற் ற காடணாலி மூலே் நமடடபற் ற மரசினா மபெ்சுவர்த்மதயின் டதாடக்க நி
கழ் ெசி
் யில் பிரதேர் திரு நமரந்திர மோடி உமர

ாற் றினார்.

டவளியுறவு அமேெ்ெகே் ேற் றுே் தி அப்ெர்வர் ரிெர்ெ் பவுண்மடஷன் ஆகி
றால் இமணந்து நடத்தப் படுே் டபருமேமிகு நிகழ் ெசி
்

வற்

ான மரசினா மபெ்சுவா

ர்த்மதயின் ஆறாவது பதிப் பு,
2021 ஏப் ரல் 13 முதல் 16 வமர காடணாலி மூலே் நமடடபறுே் .
"மவரல் உலகே் : டதாற் று பரவல் , தனித்து நிற் றல் ேற் றுே் கட்டுப் பாட்மட விட்டு
விலகுதல் " என்பது இந்த வருடத்திற் கான மே

க்கருவாகுே் .

ஒட்டுடோத்த உலகத்மதயுே் கடந்த ஒரு வருடத்திற் குே் மேலாக பாதித்து வருே்
டகாவிட்19 டபருந்டதாற் றின் பின்னணியில் ேனித குல வரலாற் றின் மிக முக்கி
த்தில் தற் மபாமத

தருண

மரசினா மபெ்சுவார்த்மத நமடடபற் று வருவதாக பிரதேர்

திரு மோடி குறிப் பிட்டார். தற் மபாமத

சூழ் நிமலயில் சில முக்கி

க்கான விமடகள் குறித்து ஆ ் வு டெ ் யுோறு ெர்வமதெ ெமுதா

மகள் விகளு

த்மத பிரதேர்

மகட்டுக்டகாண்டார்.
அறிகுறிகமள ேட்டுேல் லாது அடிப் பமட காரணங் கமளயுே் கண்டறிந்து ெரி
டெ ் யுே் வமகயில் ெர்வமதெ அமேப் புகள் தங் கமள தாங் கமள நிமலமேகளு
க்கு ஏற் ப மேே் படுத்திக் டகாண்டு டெ

லாற் ற மவண்டுே் என்றுே் பிரதேர் வலி

யுறுத்தினார்.
சிந்தமனகள் ேற் றுே் டெ

ல் களின் மே

மவண்டுே் என்றுே் இன்மற
டகாள் ளக்கூடி

ோக ேனிதகுலத்தின் நன்மே இருக்க

சிக்கல் கள் ேற் றுே் நாமள

ெவால் கமள எதிர்

அமேப் புகமள உருவாக்க மவண்டுே் என்றுே் பிரதேர் மகட்டுக்

டகாண்டார்.
இந்தி

ாவின் டகாமராமனா எதிர்ப்பு நடவடிக்மககள் குறித்து பிரதேர் எடுத்து

மரத்தார். உள் நாட்டில் எடுக்கப் பட்டு வருே் நடவடிக்மககள் குறித்துே் டவளிநா
டுகளுக்கு டெ ்

ப் பட்டு வருே் உதவிகள் குறித்துே் அவர் விளக்கினார்.

டபருந்டதாற் றால் விடுக்கப் பட்டுள் ள பல் மவறு ெவால் கமள எதிர்டகாள் வதற் கு
கூட்டு மு
ந்தி

ற் சிகள் மதமவ என்றுே் உலக நன்மேக்காக தனது வலிமேகமள இ

ா பகிர்ந்துக் டகாள் ளுே் என்றுே் அவர் கூறினார்.

நியூ டெல்லி
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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.

