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ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ମଞ୍ଚର ଡାଭ ାସ ଏଭେଣ୍ଡାଭର ‘ଭେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍’ଡ ଉପଭର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭେଷ ଅ ି ାଷଣ

‘‘କଭରାନା କାଳଭର, ‘ଏକ ବିଶ୍ୱ, ଏକ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ’ ସଂକଳ୍ପକୁ ଅନୁ ସରଣ କରି ାରତ ଅଭନକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍୍ ଔଷଧ ଓ ଟିକା
ଭ ାଗାଇ ଭଦଇ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ େୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛ’ି ’

‘‘ବିଶ୍ୱ ଭ ାଗାଣ େୃଙ୍ଖଳାଭର ାରତ ଏକ ରସାଭ ାଗୟ ସହ ାଗୀ ଭହବା ପ୍ରତି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ’’
‘‘ଏହା ଭହଉଛି ାରତଭର ନିଭବେ ର୍ଲାଗି ଭେଷ୍ଠ ସମୟ’’
‘‘ଆତ୍ମନି ର
୍ େୀଳତା ର୍ଲକ୍ଷୟ ହାସର୍ଲ କରିବା ଦିଗଭର ାରତ ଭକବଳ ନିେର ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼କ
ି ୁ ସରଳ କରିବା ଉପଭର ଭୋର
ଭଦଉନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ନିଭବେ ଓ ଉତ୍ପାଦନକୁ ମଧ୍ୟ ଭପ୍ରାତ୍ସାହିତ କରୁଛି’’
‘‘ଆସନ୍ତା ୨୫ ବଷ୍ର ର୍ଲକ୍ଷୟକୁ ଧ୍ୟାନଭର ରଖି ାରତ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରୁଛି। ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟଭର, ାରତ ଉଚ୍ଚ ଅ ିବୃଦ୍ଧି
ଏବଂ କର୍ଲୟାଣ ଓ ଆଭରାଗୟର ପରିପୂର୍ଣ୍୍ତା ହାସର୍ଲ କରିବାକୁ ର୍ଲକ୍ଷୟ ନିଦ୍ଧ୍ାରଣ କରିଛ।ି ବିକାେର ଏହି ଅବଧି, ସବୁ େ, ସ୍ଵଚ୍ଛ,
ଦୀର୍୍ସ୍ଥ୍ାୟୀ ତର୍ଥା ରସାଭ ାଗୟ ଭହବ।’’

‘‘ଫି ଙ୍ଗାଭଫାପଡ଼ା ସଂସ୍କୃତି ଓ ଉପଭ ାକ୍ତାବାଦ େଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍୍ନ ସମସୟାକୁ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର କରିଛ।ି ଆେିର ‘ସଂଗ୍ରହନିମ୍ାଣ-ଉପଭ ାଗ-ନିଷ୍ପାଦନ’’ ଅର୍ଥ୍ବୟବସ୍ଥ୍ା ଠାରୁ ଆମକୁ ‘ଚକ୍ରାକାର ଅର୍ଥ୍ବୟବସ୍ଥ୍ା’ ଆଡ଼କୁ ଦୁ ତ ଗତିଭର ଅଗ୍ରସର ଭହବାର
ଆବେୟକତା ରହିଛ’ି ’

‘‘ଏର୍ଲ.ଆଇ.ଏଫ.ଆଇ.କୁ ଏକ ଗଣଆଭଦାଳନଭର ପରିଣତ କରିବା ‘ପୃଥିବୀ ଅନୁ କୂଳ ମନୁ ଷୟ’ ବା P-3 ପାଇଁ ଏକ ଦୃ ଢ଼
ମୂଳଦୁ ଆ ଭହାଇପାରିବ’’

‘‘ବହୁ ପକ୍ଷୀୟ ସଂସ୍ଥ୍

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ େୀ ନଭରନ୍ଦ୍ର ଭମାଦୀ ଆେି ିଡଓ
ି କନଫଭରନିସଂ େରିଆଭର ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ମଞ୍ଚର ଡାଭ ାସ ଏଭେଣ୍ଡାଭର ‘ଭେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ
ୱାର୍ଲ୍ଡ’ (ବିଶ୍ୱର ସ୍ଥ୍ିତ)ି େୀଷ୍କ ବିଭେଷ ଅ ି ାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଭର୍ଲ ଭ

ାରତ ସତକ୍ତା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆଉ ଏକ ମହାମାରୀର ମୁକାବିର୍ଲା କରୁଛି ଏବଂ ବହୁ ଆୋନୁ ରୂପ

ପରିଣାମ ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଭକ୍ଷତ୍ରଭର ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛ।ି ଭସ କହିଥିଭର୍ଲ ଭ , ଏକ ଦୃ ଢ଼ ଗଣତନ୍ତ୍ର ାଭବ ାରତ ମାନବେଗତକୁ ଅଭନକ
ଆୋର ଉପହାର ଭ ଟି ଭଦଇଛି । ଏଥିଭର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ାରତର ଅତୁ ଟ ରସା ସାମିର୍ଲ ରହିଛ ି । ଏଥିଭର ଏକବିଂେ େତାବ୍ଦୀକୁ
ସେକ୍ତ କରୁଥିବା ପ୍ର ୁକ୍ତି ରହିଛ ି ଏବଂ

ାରତୀୟମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ା ଓ ମଭନା ାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛ।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଭର୍ଲ ଭ , କଭରାନା

କାଳଭର, ‘ଏକ ବିଶ୍ୱ, ଏକ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ’ ସଂକଳ୍ପକୁ ଅନୁ ସରଣ କରି

ାରତ ଅଭନକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍୍ ଔଷଧ ଓ ଟିକା ଭ ାଗାଇ ଭଦଇ

ବହୁ ସଂଖ୍ୟାଭର େୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛ।ି ାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃ ତୀୟ ସବ୍ବୃହତ ଔଷଧୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଏବଂ ଏହା ‘ବିଶ୍ୱ ଫାମ୍ାସୀର
ଭକନ୍ଦ୍ର’ ାଭବ ପରିଚତ
ି ଭବାର୍ଲି ଭସ କହିଥିଭର୍ଲ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଭର୍ଲ, ଭ

ଆେି

ାରତ ଭରକଡ୍ ସଂଖ୍ୟକ ସଫଟଭୱର ଇଞ୍ଜି ନୟ
ି ରଙ୍କୁ ଭ ାଗାଇ ଭଦଉଛି।

ଅଧିକ ସଫଟଭୱର ଭଡ ର୍ଲପସ୍ମାଭନ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଭସ ସୂଚନା ଭଦଇଥିଭର୍ଲ ଭ

ାରତଭର ୫୦ ର୍ଲକ୍ଷରୁ

ାରତଭର ଆେି ତୃ ତୀୟ ସବ୍ାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ

ୟୁ ନକ
ି ର୍ଣ୍୍ ରହିଛ।ି ଗତ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟଭର ଭଦେଭର ୧୦ ହୋରରୁ ଅଧିକ ୋଟ୍ଅପ୍ସ ସଂସ୍ଥ୍ା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଭସ ମଧ୍ୟ ାରତର
ବିୋଳ, ନିରାପଦ ଏବଂ ସଫଳ ଡିେଟ
ି ାର୍ଲ ପଇଠ ବୟବସ୍ଥ୍ା ସମ୍ପକ୍ଭର ଆଭର୍ଲାଚନା କରିଥିଭର୍ଲ। ଭସ କହିଥିଭର୍ଲ, ଭକବଳ ଗତ ମାସଭର
ୟୁ ନଫ
ି ାଏଡ଼ ଭପଭମଣ୍ଟ୍ସ ଇଣ୍ଟ୍ରଭଫସ (ୟୁ ପିଆଇ) ମାଧ୍ୟମଭର ୪.୪ ବିର୍ଲିୟନ କାରବାର ଭହାଇଛି। ବୟବସାୟିକ ସୁଗମତା ବଢ଼ାଇବା
ଏବଂ ସରକାରୀ ହସ୍ତଭକ୍ଷପ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରା ାଇଥିବା ପଦଭକ୍ଷପ ସମ୍ପକ୍ଭର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଭର୍ଲାଚନା କରିଥିଭର୍ଲ।
କଭପ୍ାଭରଟ ଟିକସ ଦରକୁ ସରଳ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଠୁ ଦକ୍ଷ ବୟବସ୍ଥ୍ାଭର ପରିଣତ କରିବା ର୍ଲାଗି ନିଆ ାଇଥିବା
ପଦଭକ୍ଷପ ବିଷୟଭର ମଧ୍ୟ ଭସ ଉଭେଖ୍ କରିଥିଭର୍ଲ। ମହାକାେ, ଭରାନ, େିଓ-ସ୍ପାଟିଆର୍ଲ ମୟାପିଂ ( ୂ -ସ୍ଥ୍ାନିକ ମାନଚିତ୍ରଣ) ଳି ଭକ୍ଷତ୍ରକୁ
ାରତ ନିୟାମକ ମୁକ୍ତ କରିଛ।ି ଆଇଟି ଏବଂ ବିପିଓ ଭକ୍ଷତ୍ର ସହ େଡ଼ିତ ପୁରୁଣା ଦୂ ରସଞ୍ଚାର ନିୟାମକ ବୟବସ୍ଥ୍ାଭର ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ
ପଦଭକ୍ଷପ ନିଆ ାଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଭଦଇଥିଭର୍ଲ। ବିଗତ ବଷ୍ ଆଭମ ୨୫ ହୋରରୁ ଅଧିକ ଅନୁ ପାଳନ ହ୍ରାସ କରିଛୁ ଭବାର୍ଲି
ଭସ କହିଥିଭର୍ଲ।
ଏକ

ାଗୀଦାର

ାଭବ

ାରତର ବୃ ଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଆକଷ୍ଣ ବିଷୟଭର ଉଭେଖ୍ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଭର୍ଲ ଭ ,

ଭ ାଗାଣ େୃଙ୍ଖଳାଭର ଏକ ରସାଭ ାଗୟ ସହ ାଗୀ ଭହବା ଦିଗଭର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ।

ାରତ ବିଶ୍ୱ

ାରତ ଏଥିପାଇଁ ବି ିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହ ମୁକ୍ତ ବାଣିେୟ

ରାେିନାମା ନିମଭନ୍ତ ମାଗ୍ ପ୍ରେସ୍ତ କରୁଛି। ନବସୃେନ, ନୂ ତନ ପ୍ର କ୍ତ
ୁ ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ର୍ଲାଗି

ାରତ ନିକଟଭର ଥିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ

ଉଦୟମିତା ାବନା ାରତକୁ ଏକ ଆଦେ୍ ବିଶ୍ୱ ାଗୀଦାରଭର ପରିଣତ କରିବାଭର ସହାୟକ ଭହାଇପାରିବ। ଏହି କାରଣରୁ, ାରତଭର
ନିଭବେ କରିବା ର୍ଲାଗି ଏହା ଭହଉଛି ଭେଷ୍ଠ ସମୟ ଭବାର୍ଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଭର୍ଲ। ଉଦୟମିତା ଭକ୍ଷତ୍ରଭର

ାରତୀୟ

ୁବପିଢ଼ ି

ସଫଳତାର ନୂ ତନ େିଖ୍ର ହାସର୍ଲ କରୁଛନ୍ତି ଭବାର୍ଲି ଭସ ଉଭେଖ୍ କରିଥିଭର୍ଲ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଭର୍ଲ ଭ , ୨୦୧୪ଭର ଭଦେଭର ମାତ୍ର
୧୦୦ଟି ୋଟ୍ଅପ୍ସ ଥିର୍ଲା, ଆେି ାରତଭର ୬୦ ହୋରରୁ ଅଧିକ ୋଟ୍ଅପ୍ସ ରହିଛ।ି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୮୦ଟି ୟୁ ନକ
ି ର୍ଣ୍୍ ଭହାଇଥିବା ଭବଭଳ
ଭକବଳ ୨୦୨୧ଭର ୪୦ଟି ୋଟ୍ଅପ୍ସ ୟୁ ନକ
ି ର୍ଣ୍୍ଭର ପରିଣତ ଭହାଇଛନ୍ତି।

ାରତର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ମଭନା ାବ ଉପଭର ଆଭର୍ଲାକପାତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଭେଖ୍ କରିଥିଭର୍ଲ ଭ
ଭ ଭତଭବଭଳ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପରିମାଣାତ୍ମକ ସୁଗମତା ବା କବାଣ୍ଟ୍ିଭଟଟିଭ୍ ଇେିଂ

କଭରାନା କାଳଭର

ଳି ହସ୍ତଭକ୍ଷପ ଉପଭର ଗୁରୁତ୍ୱାଭରାପ କରୁଥିର୍ଲା, ଭସହି

ସମୟଭର ାରତ ବୟବସ୍ଥ୍ାଗତ ସଂସ୍କାରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଥିର୍ଲା। ବି ିନ୍ନ ଭ ୌତିକ ଏବଂ ଡିେଟ
ି ାର୍ଲ ିର୍ତ୍ି ୂ ମି ଭକ୍ଷତ୍ରଭର ଭହାଇଥିବା ପ୍ରଗତିର
ଭସ ତାର୍ଲିକା ଭଦଇଥିଭର୍ଲ। ୬ ର୍ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମଭର ଅପିଟକାର୍ଲ ଫାଇ ର ପହଞ୍ଚାଇବା, ଭ ାଗାଭ ାଗ ସଂକ୍ରାନ୍ତ

ିର୍ତ୍ି ୂ ମିଭର ୧.୩ ଟ୍ରିର୍ଲିୟନ

ଡର୍ଲାର ନିଭବେ, ସମ୍ପର୍ତ୍ି ମୂଦ୍ରୀକରଣ େରିଆଭର ୮୦ ବିର୍ଲିୟନ ଡର୍ଲାର ଆୟ ଏବଂ ଗତିେକ୍ତି ମାେର ପଲାନ ଳି ଭ ୌତିକ ଏବଂ ଡିେଟ
ି ାର୍ଲ
ିର୍ତ୍ି ୂ ମି ବିକାେ ର୍ଲାଗି ଗ୍ରହଣ କରା ାଇଥିବା ପଦଭକ୍ଷପର ଭସ ତାର୍ଲିକା ଭଦଇଥିଭର୍ଲ। ଗତି େକ୍ତି ମାେର ପଲାନ ସମସ୍ତ ଅଂେୀଦାରମାନଙ୍କୁ
ଭଗାଟିଏ ମଞ୍ଚଭର ଏକାଠି କରିବା ସହିତ ସାମଗ୍ରୀ, ମାନବ ସମବଳ ଏବଂ ଭସବାର ବାଧାମୁକ୍ତ ଭ ାଗାଣକୁ ସୁଗମ କରିଛ ି ଭବାର୍ଲି ଭସ
କହିଥିଭର୍ଲ। େୀ ଭମାଦୀ ଏହି ମଞ୍ଚକୁ କହିଥିଭର୍ଲ ଭ

ଆତ୍ମନି ର
୍ େୀଳତାର ର୍ଲକ୍ଷୟ ଭନଇ

ାରତ ଭକବଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼କ
ି ୁ ସହେ କରିବା

ପାଇଁ ପଦଭକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ, ବରଂ ନିଭବେ ଓ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଭପ୍ରାତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ଭସ କହିଥିଭର୍ଲ ଭ ଏହାର ସବୁ ଠୁ ସ୍ପେ ଉଦାହରଣ
ଭହଉଛି ୧୪ଟି ଭକ୍ଷତ୍ରଭର ଉତ୍ପାଦନ ିର୍ତ୍କ
ି ଭପ୍ରାତ୍ସାହନ ଭ ାେନା କା ୍ୟକାରୀ କରିବା। ଭସ ଭୋର ଭଦଇ କହିଥିଭର୍ଲ ଭ , ଆସନ୍ତା ୨୫

ବଷ୍ର ର୍ଲକ୍ଷୟକୁ ଦୃ େଭି ର ରଖି ାରତ ନୀତି ନିମ୍ାଣ କରୁଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟଭର, ାରତ ଉଚ୍ଚ ଅ ିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ କର୍ଲୟାଣ ଓ ଆଭରାଗୟର
ପରିପୂର୍ଣ୍୍ତା ର୍ଲକ୍ଷୟ ହାସର୍ଲ କରିବା ର୍ଲାଗି କାମ କରୁଛି। ଅ ିବୃଦ୍ଧର
ି ଏହି ସମୟ, ସବୁ େ, ସ୍ଵଚ୍ଛ, ଦୀର୍୍ସ୍ଥ୍ାୟୀ ତର୍ଥା

ରସାଭ ାଗୟ ଭହବ

ଭବାର୍ଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭୋର ଭଦଇ କହିଥିଭର୍ଲ।
ଆେିର େୀବନଭେୈଳୀ ଏବଂ ନୀତିଗୁଡ଼କ
ି ର ପରିଭବେଗତ ପ୍ର ାବ ଉପଭର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭୋର ଭଦଇଥିଭର୍ଲ। ଆମର େୀବନଭେୈଳୀ
କାରଣରୁ େଳବାୟୁ ଉପଭର ପଡ଼ୁଥିବା ପ୍ର ାବର କାରଣ ଉପଭର ଭସ ଆଭର୍ଲାକପାତ କରିଥିଭର୍ଲ। ଭସ ଗୁରୁତ୍ୱାଭରାପ କରି କହିଥିଭର୍ଲ
ଭ ଫି ଙ୍ଗାଭଫାପଡ଼ା ସଂସ୍କୃତ ି (ଭରା ଆଭୱ କର୍ଲଚର) ଓ ଉପଭ ାକ୍ତାବାଦ େଳବାୟୁ ସମସୟାକୁ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର କରିଛ।ି ଆେିର ‘ସଂଗ୍ରହନିମା୍ ଣ-ଉପଭ ାଗ-ନିଷ୍ପାଦନ’’ (ଭଟକ୍ – ଭମକ୍ – ୟୁ େ – ଡିଭସ୍ପାେ) ଅର୍ଥ୍ବୟବସ୍ଥ୍ା ଠାରୁ ଆମକୁ ‘ଚକ୍ରାକାର ଅର୍ଥ୍ବୟବସ୍ଥ୍ା’ ଆଡ଼କୁ ଦୁ ତ
ଗତିଭର ଅଗ୍ରସର ଭହବାର ଆବେୟକତା ରହିଛ।ି ସିଓପି - ୨୬ ସମ୍ମିଳନୀଭର ଭସ ଉଭେଖ୍ କରିଥିବା ‘ମିେନ ଏର୍ଲ.ଆଇ.ଏଫ.ଆଇ’
ବିଷୟଭର ଆଭର୍ଲାକପାତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଭର୍ଲ ଭ , ‘‘ଏର୍ଲ.ଆଇ.ଏଫ.ଆଇ.କୁ ଏକ ଗଣଆଭଦାଳନଭର ପରିଣତ କରିବା
‘ପୃଥିବୀ ଅନୁ କୂଳ ମନୁ ଷୟ’ ବା ପି-3 ପାଇଁ ଏକ ଦୃ ଢ଼ ମୂଳଦୁ ଆ ଭହାଇପାରିବ।’’ ଏର୍ଲ.ଆଇ.ଏଫ.ଆଇ. ଭହଉଛି ପରିଭବେ ଅନୁ କୂଳ
େୀବନଭେୈଳୀ ବା ‘ର୍ଲାଇଫୋଇଲ୍ ଫର ଏନ ାଇରନଭମଣ୍ଟ୍’। ଏହା ଏପରି ଏକ ସହନେୀଳ ତର୍ଥା ଦୀର୍୍ସ୍ଥ୍ାୟୀ େୀବନଭେୈଳୀ

ାହା

ବିଷୟତର ଭ ଭକୌଣସି ପ୍ରକାରର େଳବାୟୁ ସଙ୍କଟ କିମବା ଅନୟ ଅପ୍ରତୟାେିତ ବିପଦ ମୁକାବିର୍ଲା ଭକ୍ଷତ୍ରଭର ବିଭେଷ ସହାୟକ
ଭହାଇପାରିବ। ଏହି ଅବସରଭର େୀ ଭମାଦୀ ମଞ୍ଚକୁ ସୂଚନା ଭଦଇଥିଭର୍ଲ ଭ , େଳବାୟୁ ର୍ଲକ୍ଷୟ ହାସର୍ଲ ଭକ୍ଷତ୍ରଭର
ଭବେ ର୍ଲ ରହିଛ ି ଏବଂ ଏହା ଧା ୍ୟ ତାରିଖ୍ ପୂବର
୍ ୁ ନିଦ୍ଧ୍ାରିତ ର୍ଲକ୍ଷୟ ହାସର୍ଲ କରିବାଭର ସଫଳ ଭହାଇଛି।

ାରତର ଭରକଡ୍

ବିଶ୍ୱ ବୟବସ୍ଥ୍ାର ପରିବର୍ତ୍୍ନେୀଳ ବାସ୍ତବତା ଅନୁ ାୟୀ ପରିସ୍ଥ୍ିତକ
ି ୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବେୟକତା ଉପଭର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭୋର
ଭଦଇଥିଭର୍ଲ। ଭସ କହିଥିଭର୍ଲ ଭ , ପରିବର୍ତ୍ିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବୟବସ୍ଥ୍ାଭର ବିଶ୍ୱବାସୀ ନୂ ଆ ନୂ ଆ ଆହବାନର ସମ୍ମୁଖିନ ଭହଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭତୟକ
ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଂସ୍ଥ୍ା ଏଥିପାଇଁ ମିଳତ
ି ଏବଂ ସହ ାଗୀ ପଦଭକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ର୍ଲାଗି ଭସ ଆହବାନ କରିଥିଭର୍ଲ। ଭ ାଗାଣ
େୃଙ୍ଖଳାଭର ରହିଥିବା ବାଧା, ମୂଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ େଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍୍ନ ଆଦି ପ୍ରମୁଖ୍ ଉଦାହରଣ ବିଷୟଭର ଭସ ଉଭେଖ୍ କରିଥିଭର୍ଲ। ଭସ
ମଧ୍ୟ କ୍ରିଭପଟାକଭରନିର
ସ ଉଦାହରଣ ଭଦଇଥିଭର୍ଲ ଭ ଉଁଠି ସମବନ୍ଧୀୟ ପ୍ର ୁକ୍ତି ଏବଂ ଭସଗୁଡ଼କ
ି ସହ େଡ଼ିତ ଆହବାନ ଭକୌଣସି ଭଗାଟିଏ
ଭଦେର ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ଉପଭର ନି ୍ରେୀଳ ଭହାଇନର୍ଥାଏ। ଏ ଭକ୍ଷତ୍ରଭର ସମଭସ୍ତ ମିଳତ
ି
ାଭବ ସହମତ ଭହବାର ଆବେୟକତା ରହିଛ ି ଭବାର୍ଲି
ଭସ କହିଥିଭର୍ଲ। ବିଶ୍ୱସ୍ତରଭର ରହିଥିବା ବହୁ ପକ୍ଷୀୟ ସଂସ୍ଥ୍ାଗୁଡ଼କ
ି ବିଶ୍ୱଭର ଭଦଖ୍ା ଭଦଇଥିବା ଏସବୁ ନୂ ଆ ଆହବାନଗୁଡ଼କ
ି ର ମୁକାବିର୍ଲା
କରିବାଭର ସକ୍ଷମ କି ନୁ ଭହଁ ଭବାର୍ଲି ଭସ ପ୍ରେନ କରିଥିଭର୍ଲ । କାରଣ ଏସବୁ ସଂସ୍ଥ୍ା ଭ ଉଁ ସମୟଭର ଗଠନ କରା ାଇଥିର୍ଲା ଭସଭବଠାରୁ
ବର୍ତ୍୍ମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟଭର ବିଶ୍ୱ ପରିଦୃେୟଭର ଅଭନକ ପରିବର୍ତ୍୍ନ ଆସିଛ ି ଭବାର୍ଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଭର୍ଲ। ବହୁ ପକ୍ଷୀୟ ସଂସ୍ଥ୍ାଗୁଡ଼କ
ି ଭର
ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ର୍ଲାଗି ପ୍ରଭତୟକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରୟାସ କରିବାର ଆବେୟକତା ରହିଛ ି ାହାଫଳଭର ଭସମାଭନ ବର୍ତ୍୍ମାନ ଏବଂ
ବିଷୟତର ସମସୟାକୁ ମୁକାବିର୍ଲା କରିବାଭର ସକ୍ଷମ ଭହାଇପାରିଭବ ଭବାର୍ଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଷଭର କହିଥିଭର୍ଲ।
ନୂଆଦିଲଲ
୍ ୀ
ଜାନୁଆରୀ 17, 2021
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