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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ସଡିନୀ ଆର ାଚନାରେ ମୂଖ୍ୟ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କେଛିନ୍ତ ି
ନରଭମବେ 18, 2021 
 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଡନୀ ଆର ାଚନାରେ ମୂଖ୍ୟ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କେିଛନ୍ତ,ି ଭାେତେ ପ୍ରଯୁକି୍ତବଦିୟା ବକିାଶ ଓ ବପି୍ଳବ ବଷିୟରେ କହଛିନ୍ତ ି
ଭାେତରେ ଘଟୁଥିବା ପାଞ୍ଚଟ ିଗୁେୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ ପେିବ୍ଣନକୁ ରସ ଉରେଖ୍ କେିଛନ୍ତ ି
 
"ଗଣତନ୍ତ୍ରେ ସବୁଠାେୁ ବଡ ଶକି୍ତ ରହଉଛ ିରଖ୍ା ାପଣ। ମାତ୍ର ଆରମ ଏହ ିରଖ୍ା ାପଣେ ଅପବୟବହାେ କେିବାକୁ କଛି ିନୟସ୍ତସ୍ୱାର୍ଣ ରଗାଷ୍ଠୀକୁ ଅନୁମତ ିରଦବା ଉଚତି୍ ନୁରହେଁ" 
"ଭାେତେ ଡଜିଟିା  ବପି୍ଳବ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଆମେ ଜନସମୂହ ଏବଂ ଆମ ଅର୍ଣନୀତେି ମାପକାଠିରେ େହଛି"ି 
 
"ଆରମ ର ାକଙ୍କ ସଶକି୍ତକେଣେ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ତର୍ୟକୁ ବୟବହାେ କେୁ। ବୟକି୍ତଗତ ଅଧିକାେେ ଦୃଢ ଗୟାରେଣ୍ଟି ସହତି ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରକି ଢାଞ୍ଚାରେ ଏହା କେିବାରେ 
ଭାେତେ ଅତୁଳନୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା େହଛି"ି 
 
"ଭାେତେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରକି ପେମ୍ପୋ ପେୁୁଣା; ଏହାେ ଆଧୁନକି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡକି ଶକି୍ତଶାଳୀ। ଆରମ ସବଣଦା ଦୁନଆିକୁ ରଗାଟଏି ପେିବାେ ଭାବରେ ବଶି୍ୱାସ କେି ଆସିଛୁ" 
 
ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ୋଷ୍ଟ୍ରଗୁଡକୁି ମିଳତି ଭାବରେ କାଯଣୟ କେିବା ପାଇେଁ ଏକ ରୋଡମୟାପ ପ୍ରଦାନ କେିଛନ୍ତ ିଯାହା ୋଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧିକାେକୁ ସ୍ୱୀକୃତ ିରଦଇର୍ାଏ ଏବଂ ବାଣିଜୟ, ପଞିୁ୍ଜ 
ବନିରିଯାଗ ଏବଂ ବଶିାଳ ଜନସମୂହେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇେଁ ରପ୍ରାତ୍ସାହତି କରେ 
 
"ସମସ୍ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରକି ୋଷ୍ଟ୍ର କ୍ରିରପଟା-କରେନି ିଉପରେ ମିଳତି ଭାବରେ କାଯଣୟ କେିବା ଜେୁେୀ ଅରଟ ଏବଂ ଏହା ସନୁଶିି୍ଚତ କେିବା ଆବଶୟକ ରଯ ଏହା ଭୁଲ୍ ହାତକୁ ନଯାଉ 
ଯାହା ଆମ ଯୁବକମାନଙୁ୍କ ବେବାଦ କେିପାରେ" 
 
ଆଜ ିଭିଡଓି କନଫରେନିିଂ ଜେିଆରେ ସିଡନୀ ଆର ାଚନାେ ଉଦଘାଟନ ଅବସେରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତବୟ ପ୍ରଦାନ କେିଛନ୍ତ।ି ଭାେତେ 
ପ୍ରଯୁକି୍ତବଦିୟା ବକିାଶ ଓ ବପି୍ଳବ ବଷିୟବସୁ୍ତ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ରମାଦୀ କହଥିିର । ତାଙ୍କ ପବୂଣେୁ ଅରଷ୍ଟ୍ର ିଆେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସ୍କଟ ରମାେିସନ ପ୍ରାେମି୍ଭକ ମନ୍ତବୟ ପ୍ରଦାନ 
କେିଥିର । 
 
ଭାେତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗେୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ତର୍ା ଉଦୀୟମାନ ଡଜିଟିା  ଦୁନଆିରେ ଭାେତେ ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭୂମିକାକୁ ସ୍ୱୀକୃତ ିମିଳଥିିବାେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରମାଦୀ ଉରେଖ୍ 
କେିଥିର । ଡଜିଟିା  ଯୁଗେ ଉପକାେିତା ବଷିୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହଥିିର  ରଯ ସମୁଦ୍ର ତଳେୁ ସାଇବେ ତର୍ା ମହାକାଶ ପଯଣୟନ୍ତ ବଭିିନ୍ନ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ବଶି୍ୱ 
ନୂତନ ବପିଦ ଓ ବବିାଦେ ସମ୍ମଖୁ୍ୀନ ରହଉଛ।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହଥିିର  ରଯ "ଗଣତନ୍ତ୍ରେ ସବୁଠାେୁ ବଡ ଶକି୍ତ ରହଉଛ ିରଖ୍ା ାପଣ। ମାତ୍ର ଆରମ ଏହ ିରଖ୍ା ାପଣେ 
ଅପବୟବହାେ କେିବାକୁ କଛି ିନୟସ୍ତସ୍ୱାର୍ଣ ରଗାଷ୍ଠୀକୁ ଅନୁମତ ିରଦବା ଉଚତି୍ ନୁରହେଁ।" 
 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହଥିିର  ରଯ ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ତର୍ା ଡଜିଟିା  ଅଗ୍ରଣୀ ରଦଶ ଭାବରେ ଭାେତ ସହଭାଗୀ ସମଦୃ୍ଧତା ଓ ସୁେକ୍ଷା ପାଇେଁ ସହଭାଗୀମାନଙ୍କ ସହ କାମ କେିବାକୁ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ ଅଛ।ି "ଭାେତେ ଡଜିଟିା  ବପି୍ଳବ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଆମେ ଜନସମୂହ ଏବଂ ଆମ ଅର୍ଣନୀତେି ମାପକାଠିରେ େହଛି।ି ଏହା ଆମେ ଯୁବକମାନଙ୍କେ ଉଦୟମ ଓ 
ନବସୃଜନ ଦ୍ୱାୋ ପେିଚାଳତି। ଆରମ ଅତୀତେ ସମସୟାକୁ ଭବଷିୟତକୁ ଯିବା ପାଇେଁ ସୁରଯାଗରେ ପେିଣତ କେୁଛୁ।" 
 
ଭାେତରେ ଘଟୁଥିବା ପାଞ୍ଚଟ ିଗୁେୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ ପେିବ ଣ୍ନକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉରେଖ୍ କେିଥିର । ପ୍ରର୍ମଟ ିରହଉଛ ିଭାେତରେ ନମିଣାଣ କୋଯାଉଥିବା ବଶି୍ୱେ ସବୁଠାେୁ ବୟାପକ 
ସବଣସାଧାେଣ ସୂଚନା ଭି୍ଭୂିମି। 1.3 ବ ିିୟନେୁ ଅଧିକ ଭାେତୀୟଙ୍କେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜଟିା  ପେିଚୟ େହଛି ିଏବଂ ଛଅ  କ୍ଷ ଗ୍ରାମ ଶୀଘ୍ର ବ୍ରଡବୟାଣ୍ଡ ଓ ବଶି୍ୱେ ସବୁଠାେୁ 
ପ୍ରଭାବୀ ରପରମଣ୍ଟ ଭି୍ଭୂିମି ୟୁପିଆଇ ସହତି ସଂଯୁକ୍ତ ରହବ। ଦ୍ୱତିୀୟଟ ିରହଉଛ ିଶାସନ, ଅନ୍ତଭଣୁ କି୍ତକେଣ, ସଶକି୍ତକେଣ, ସଂରଯାଗୀକେଣ, ସୁବଧିା ଓ କ ୟାଣକାେୀ ରସବା 
ପ୍ରଦାନ ପାଇେଁ ଡଜିଟିା  ପ୍ରଯୁକି୍ତବଦିୟାେ ବୟବହାେ। ତୃତୀୟରେ ଭାେତରେ ବଶି୍ୱେ ତୃତୀୟ ବୃହ୍ମ ଓ ଦୁତ ଗତରିେ ବଢୁଥିବା ଷ୍ଟାଟଣଅପ ଇରକାସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛ।ି ଚତୁର୍ଣରେ 
ଭାେତେ ଶଳି୍ପ ଓ ରସବା ରକ୍ଷତ୍ର ଏପେିକ ିକୃଷି ରକ୍ଷତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବୟାପକ ଡଜିଟିା  ପେିବ୍ଣନ ଆସୁଛ।ି ପାଞ୍ଚରେ ଭବଷିୟତ ପାଇେଁ ଭାେତକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେିବା ନମିରନ୍ତ ଏକ ବଡ 



ପ୍ରୟାସ କୋଯାଉଅଛ।ି ରସ ଆହୁେି ମଧ୍ୟ କହଥିିର  ରଯ "ଆରମ 5ଜ ିଓ 6ଜ ିପେି ରଟ ିକମ ପ୍ରଯୁକି୍ତବଦିୟାରେ ସ୍ୱରଦଶୀ ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ କେିବାରେ ପଞିୁ୍ଜ ବନିରିଯାଗ 
କେୁଛୁ। କୃତ୍ରମି ବୁଦ୍ଧମି୍ା ଓ ରମସିନ ଶକି୍ଷା ରକ୍ଷତ୍ରରେ ବରିଶଷ କେି କୃତ୍ରମି ବୁଦ୍ଧମିତାେ ମାନବ-ରକନ୍ଦ୍ରକି ତର୍ା ରନୈତକି ବୟବହାେରେ ଭାେତ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରଦଶ ଅରଟ। 
କଲାଉଡ ପଲାଟଫମଣ ଓ କଲାଉଡ କମୁ୍ପୟଟଂିରେ ଆରମ ଦୃଢ ସାମର୍ଣୟ ବକିାଶ କେୁଛୁ।" 
 
ଭାେତେ ଡଜିଟିା  ସ୍ଥିେତା ଓ ସାବଣରଭୌମତ୍ୱ ବଷିୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହଥିିର  ରଯ "ଆରମ ହାଡଣରେୟାେ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଦଉଛୁ। ରସମିକଣ୍ଡକଟେ ଉତ୍ପାଦନରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ୍ 
ଉତ୍ପାଦକ ରହବା ନମିରନ୍ତ ଆରମ ରପ୍ରାତ୍ସାହନ ପୟାରକଜ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେୁଛୁ। ଇର ରକଟରାନକି୍ସ ଓ ରଟ ିକମ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ ସମବନ୍ଧତି ରପ୍ରାତ୍ସାହନ ରଯାଜନାଗୁଡକି 
ଭାେତରେ ଆଧାେ ସ୍ଥାପନ ପାଇେଁ ସ୍ଥାନୀୟ ତର୍ା ବଶି୍ୱସ୍ତେୀୟ ରଖ୍ଳାଳୀଙୁ୍କ ଆକଷ ତ କେିଛ।ି" ତର୍ୟ ସୁେକ୍ଷା, ରଗାପନୀୟତା ଏବଂ ନେିାପ୍ା ପାଇେଁ ରସ ଭାେତେ 
ପ୍ରତବିଦ୍ଧତାକୁ ମଧ୍ୟ ରଦାହୋଇଥିର । "ଆରମ ର ାକଙ୍କ ସଶକି୍ତକେଣେ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ତର୍ୟ ବୟବହାେ କେୁଛୁ। ବୟକି୍ତଗତ ଅଧିକାେେ ଦୃଢ ଗୟାରେଣ୍ଟ ିସହତି ଗଣତାନ୍ତ୍ରକି 
ଢାଞ୍ଚାରେ ଏହା କେିବାରେ ଭାେତେ ଅତୁଳନୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା େହଛି"ି ରବା ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହଥିିର । 
 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହଥିିର  ରଯ ୋଇ2ରକ ସମସୟାେ ମୁକାବ ିା କେିବାରେ ଭାେତେ ଅବଦାନ ଏବଂ ଓପନ୍ ରସାସଣ ସଫଟରେୟାେ ଭାବରେ ବଶି୍ୱକୁ ରକାେିନ୍ ପଲାଟଫମଣ ପ୍ରଦାନ 
କେିବା ଭାେତେ ମୂ ୟରବାଧ ଓ ଦୂେଦୃଷି୍ଟେ ଉଦାହେଣ ଅରଟ। "ଭାେତେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରକି ପେମ୍ପୋ ପେୁୁଣା; ଏହାେ ଆଧୁନକି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡକି ଶକି୍ତଶାଳୀ। ଆରମ ସବଣଦା 
ଦୁନଆିକୁ ରଗାଟଏି ପେିବାେ ଭାବରେ ବଶି୍ୱାସ କେି ଆସିଛୁ" ରବା ି ରସ କହଥିିର । 
 
ଶ୍ରୀ ରମାଦୀ କହଥିିର  ରଯ ଜନସାଧାେଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ, ଅନ୍ତଭଣୂ କ୍ତ ବକିାଶ ଏବଂ ସାମାଜକି ସଶକି୍ତକେଣ ପାଇେଁ ପ୍ରଯୁକି୍ତବଦିୟା ଓ ନୀତେି ଉପରଯାଗ ବଷିୟରେ ଭାେତେ ବୟାପକ 
ଅଭିଜ୍ଞତା ବକିାଶଶୀଳ ରଦଶମାନଙ୍କ ପାଇେଁ ସହାୟକ ରହାଇପାରେ। "ରଦଶମାନଙୁ୍କ ଓ ରସମାନଙ୍କେ ର ାକମାନଙୁ୍କ ସଶକ୍ତ କେିବା ପାଇେଁ ଆରମ ମିଳତି ଭାରବ କାଯଣୟ 
କେିପାେିବା ଏବଂ ରସମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଶତାବ୍ଦୀେ ସୁରଯାଗ ପାଇେଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେିପାେିବା" ରବା ି ରସ କହଥିିର । 
 
ଗଣତାନ୍ତ୍ରକି ୋଷ୍ଟ୍ରଗୁଡକି ମିଳତି ଭାବରେ କାଯଣୟ କେିବା ପାଇେଁ ଏକ ରୋଡମୟାପ ପ୍ରଦାନ କେି ଶ୍ରୀ ରମାଦୀ ଏକ ସହରଯାଗୀ ଢାଞ୍ଚା ପାଇେଁ ଆହବାନ କେିଥିର  ଯାହା 
"ଭବଷିୟତେ ପ୍ରଯୁକି୍ତବଦିୟାରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ବକିାଶରେ ଏକତ୍ର ପଞିୁ୍ଜ ବନିରିଯାଗ କେିବା; ବଶି୍ୱସ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ଆଧାେ ଓ ବଶି୍ୱସ୍ତ ରଯାଗାଣ ଶଙୃ୍ଖଳା ବକିାଶ କେିବା; ସାଇବେ 
ସୁେକ୍ଷା ଉପରେ ବୁଦ୍ଧମିତା ଓ କାଯଣୟକ୍ଷମ ସହରଯାଗକୁ ଗଭୀେ କେିବା ତର୍ା ଗୁେୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଭି୍ିଭୂମିେ ସୁେକ୍ଷା କେିବା; ଜନସାଧାେଣଙ୍କ ମତାମତେ ରହେରଫେ 
ରୋକବିା; ଆମେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରକି ମୂ ୟରବାଧ ଅନୁେୂପ ରବୈଷୟିକ ଓ ପ୍ରଶାସନ ମାନକ ତର୍ା ମାନଦଣତ ବକିାଶ କେିବା; ଏବଂ ତର୍ୟ ପେିଚାଳନା ପାଇେଁ ଓ ସୀମାପାେ ପ୍ରବାହ 
ପାଇେଁ ମାନକ ତର୍ା ମାନଦଣତ ସୃଷ୍ଟି କେିବା ପାଇେଁ ସହାୟକ ରହବ ଯାହା ତର୍ୟକୁ ସୁେକି୍ଷତ ଓ ନେିାପଦ କରେ।" ରସ କହଥିିର  ରଯ "ଉଦୀୟମାନ ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟ ୋଷ୍ଟ୍ରୀୟ 
ଅଧିକାେକୁ ସ୍ୱୀକୃତ ିରଦବା ଉଚତି୍ ଏବଂ ଏଥି ସହତି ବାଣିଜୟ, ପଞିୁ୍ଜ ବନିରିଯାଗ ଏବଂ ବଶିାଳ ଜନସମୂହେ ମଙ୍ଗଳକୁ ରପ୍ରାତ୍ସାହତି କେିବା ଉଚତି୍।" 
 
ଏହ ିପେିରପ୍ରକ୍ଷୀରେ ରସ କ୍ରିରପଟା-କରେନିିେ ଉଦାହେଣ ରଦଇ କହଥିିର  ରଯ "ସମସ୍ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରକି ୋଷ୍ଟ୍ର ଏହା ଉପରେ ଏକତ୍ର କାଯଣୟ କେିବା ଜେୁେୀ ଅରଟ ଏବଂ ଏହା 
ସନୁଶିି୍ଚତ କେିବା ଆବଶୟକ ରଯ ଏହା ଭୁଲ୍ ହାତକୁ ନଯାଉ ଯାହା ଆମ ଯୁବକମାନଙୁ୍କ ବେବାଦ କେିପାରେ।" 
 
ନୂଆଦେିୀ 
ନରଭମବେ 18, 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on 
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