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US-ISPF ର ଆମେରିକା-ଭାରତ 2020 ସମି୍ମଳନୀମର ପ୍ରଧାନେନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 

ବମିେଷ ବାର୍ତ୍ତାର ସମବାଧନ 
ସେସଟେମ୍ବର 03, 2020 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ ଆଜି ଭିଡିଓ କନଫସରନ୍ସ ଜରିଆସର ଆସମରିକା-ଭାରତ 2020 େମି୍ମଳନୀସର ବିସେଷ 

ଟିପ୍ପଣୀ େହତି ଭାଷଣ ସଦଇଥସିେ। 

 

ଆସମରିକା-ଭାରତ ରଣନୀତି ଭାଗୀଦାରୀ ବିଚାରପୀଠ (USISPF) ସହଉଛି ଏକ ଅଣ-ୋଭକାରୀ େଂଗଠନ ଯାହାକି 

ଭାରତ ଏବଂ ଆସମରିକା ମଧ୍ୟସର ଭାଗିଦାରୀ ପାଇ ଁକାଯୟ୍ କରିଥାଏ।  

ଅଗଷ୍ଟ 31 ସର ଆରମ୍ଭ ସହାଇଥବିା 5 ଦିନିଆ େମି୍ମଳନୀର ବିଷୟବସୁ୍ତ ସହଉଛି "ଆସମରିକା-ଭାରତ ନୂଆ ଚୟାସେଞ୍ଜ ୍

ଗଡ଼ିୁକର ୋମନା କରୁଅଛି। 

 

ଏହ ିେମି୍ମଳନୀକୁ େସମ୍ବାଧତି କରି ଶ୍ରୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ କହଛିନି୍ତ ସଯ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ େମସ୍ତଙୁ୍କ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଏବଂ ଏହା 

ଆମର ସି୍ଥରତା, ଆମର ଜନସ୍ୱାସ୍ଥୟ ବୟବସ୍ଥା, ଆମର ଅଥସ୍ନୈତକି ବୟବସ୍ଥାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି। 

ବର୍ତ୍ମ୍ାନର ପରିସି୍ଥତି ଏକ ନୂଆ ଆକାରସର ମନର ସି୍ଥତିକୁ ଆବେୟକ କରୁଛି। ଏହା ଏଭଳି ମନର ସି୍ଥତି ସଯଉଠଁାସର 

ବିକାେ ପାଇ ଁଦୃଷି୍ଟସକାଣ ମାନବ ସକନ୍ଦ୍ରିକ ଅସଟ। ସଯଉଠଁାସର େମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟସର େହସଯାଗର ଭାବନା ଅଛି ସବାେି ସେ 

କହଛିନି୍ତ। 

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗକୁ ବଢିବାର ଉପାୟ ବିଷୟସର ଆସୋଚନା କରି କହଛିନି୍ତ ସଯ ସଦେ ଗରିବ ସୋକଙୁ୍କ େରୁକି୍ଷତ ରଖ ି

ଏବଂ ଆମର ନାଗରିକମାନଙୁ୍କ ଭବିଷୟତସର ପ୍ରମାଣ କରିବା ଉପସର ଧ୍ୟାନ ସଦଇ ଦକ୍ଷତା ବୃଦି୍ଧ କରିବା ଉପସର ଧ୍ୟାନ 

ସକନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଛି। 

COVID େହତି ମକୁାବିୋ କରିବା ପାଇ ଁଏବଂ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସର େସଚତନତା ବଢାଇବା ପାଇ ଁଉଠାଯାଇଥବିା 

ବିଭିନ୍ନ ପଦସକ୍ଷପ ଗଡ଼ିୁକ ବିଷୟସର ଆସୋଚନା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ  କହଛିନି୍ତ ସଯ ଏହଭିଳି େମସ୍ତ ପ୍ରାରମି୍ଭକ ଉପାୟଗଡ଼ିୁକ ୁ

ଆପଣାଇବା ଦ୍ଵାରା ଏହା େନିୁଶି୍ଚତ କରାଯାଇଛି ସଯ ସଦେସର 1.3 ବିେିଅନ୍ ସୋକ ଏବଂ େୀମିତ େମ୍ବଳ ଥବିା ସଦେସର 

ବିଶ୍ୱସର ମିେିୟନ୍ ପ୍ରତି ମତୁୃୟ ହାର େବନି୍ମ୍ନ ଅସଟ। 

 

ସେ ଖେିୁ ବୟକ୍ତ କରିଛନି୍ତ ସଯ ଭାରତର ବୟବୋୟ େମ୍ପ୍ରଦାୟ, ବିସେଷକରି ସଛାଟ ବୟବୋୟ େକି୍ରୟ ରହଛିି। ପ୍ରାୟ କିଛି 



ନ ଥବିା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାସନ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ଦି୍ଵତୀୟ ବୃହର୍ତ୍ମ PPE କିଟ୍ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ବନାଇସଦଇଛନି୍ତ ସବାେି 

ସେ କହଛିନି୍ତ। 

ବିଭିନ୍ନ େଧୁାର ବିଷୟସର ଉସେଖ କରିବା େହତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନି୍ତ ସଯ ଏହ ିମହାମାରୀ 1.3 ବିେିୟନ ଭାରତୀୟଙ୍କ 

ଆୋ ଏବଂ ଅଭିଳାଷକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାସର ବିଫଳ ସହାଇଛି। 

 

ସେ କହଛିନି୍ତ ସଯ ନିକଟ ଅତୀତସର ସଦେସର ଅସନକ ମାତ୍ରାସର େଧୁାର ଆେିଛି ଯାହାକି ବୟବୋୟକୁ େହଜ କରି ନୀତ ି

ନିୟମକୁ କମ ୍କରିସଦଇଛି। 

ଶ୍ରୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ କହଛିନି୍ତ ସଯ ବିଶ୍ୱର ବୃହର୍ତ୍ମ ନିବାେ କାଯୟ୍କ୍ରମ ଉପସର େକି୍ରୟ ଭାବସର କାଯୟ୍ ଚାେିଛି ଏବଂ 

ଅକ୍ଷୟ େକି୍ତ ଭିରି୍ତ୍ଭୂମି ବିସ୍ତାର କରାଯାଉଛି। 

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସରଳ, େଡ଼କ ଏବଂ ବାୟୁ େଂସଯାଗକୁ ବୃଦି୍ଧ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉସେଖ କରିଛନି୍ତ। 

ସେ କହଛିନି୍ତ ସଯ ଏକ ଜାତୀୟ ଡିଜିଟାେ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ମିେନ ଗଠନ ପାଇ ଁଭାରତ ଏକ ଅନନୟ ଡିଜଟିାେ ମସଡେ େଷିୃ୍ଟ କରୁଛି। 

 

େକ୍ଷ େକ୍ଷ ସୋକଙୁ୍କ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ, ସକ୍ରଡିଟ୍, ଡିଜିଟାେ୍ ସପସମଣ୍ଟ ଏବଂ ବୀମା ସଯାଗାଇବା ପାଇ ଁଆସମ େସବା୍ର୍ତ୍ମ ଫିନ-

ସଟକ୍ ବୟବହାର କରୁଛୁ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ସଟସ୍ନାସୋଜି ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ େସବା୍ର୍ତ୍ମ ଅଭୟାେ ବୟବହାର କରି ଏହ ିେମସ୍ତ 

ପଦସକ୍ଷପ ନିଆଯାଉଛି ସବାେି ସେ କହଛିନି୍ତ। 

 

ଶ୍ରୀ ସମାଦୀ କହଛିନି୍ତ ସଯ ମହାମାରୀ ବିଶ୍ୱକୁ ସଦସଖଇ ସଦଇଛି ସଯ ବିଶ୍ୱର ସଯାଗାଣ େଙୃ୍ଖଳା ବିକାେ ପାଇ ଁ ନିଷ୍ପରି୍ତ୍ 

ସକବଳ ଖର୍ଚ୍ ୍ ଉପସର ଆଧାରିତ ସହବା ଉଚିତ ନୁସହ ଁ, ବରଂ ସେଗଡ଼ିୁକ ବିଶ୍ୱାେ ଉପସର ଆଧାରିତ ସହବା ଉଚିତ୍। 

ସଭୌସଗାଳିକ ସ୍ଥାନର େେୁଭତା େହତି କମ୍ପାନୀଗଡିୁକ ବର୍ତ୍ମ୍ାନ ବିଶ୍ୱାେସଯାଗୟ ଏବଂ ନୀତିଗତ ସି୍ଥରତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଖାଜଛୁନି୍ତ 

ଏବଂ ଭାରତ ସହଉଛି ସେହ ି ସ୍ଥାନ ସଯଉଥଁସିର ଏହ ି େବୁ ଗଣୁ ଅଛି । 

 

ଏହ ି େବୁ କାରଣରୁ ସେ କହଛିନି୍ତ ସଯ ବିସଦେୀ ପଞିୁ୍ଜ ବିନିସଯାଗ ପାଇ ଁ ଭାରତ ଏକ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟରୁ ସଗାଟିଏ 

ସହାଇଚାେିଛି।  

ସେ କହଛିନି୍ତ ଆସମରିକା ସହଉ, ୟୁସରାପ, ଅସଷ୍ଟେେିଆ ସହଉ କିମ୍ବା ଗଲ୍ଫ ସହଉ, େମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆମ ଉପସର ଭରଷା 

କରୁଛି। ଏହ ିବଷ ୍ମଧ୍ୟସର ଆସମ 20 ବିେିୟନ ଡୋରରୁ ଅଧକି ବିସଦେୀ ପଞିୁ୍ଜ ବିନିସଯାଗ ପ୍ରବାହ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛୁ। ଗଗୁେ୍ୁ, 

ଆମାଜନ୍ ଏବଂ ମବୁାଡାୋ ନିସବେ ଭାରତ ପାଇ ଁ ଦୀର୍କ୍ାଳୀନ ସଯାଜନା ସର୍ାଷଣା କରିଛନି୍ତ। 

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାରଦେୀ୍ ତଥା ପବୂା୍ନୁମାନିତ ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ନିଷ୍ ଠାପର କର ଦାତମାନଙୁ୍କ େମଥନ୍ 

କସର ତଥା େହାୟତା କସର ତାହା ବିଷୟସର ଉସେଖ କରିଛନି୍ତ। ସେ କହଛିନି୍ତ, ଭାରତର ଜିଏେଟି ଏକୀକୃତ ସହାଇଥବିା, 

େମ୍ପର୍ୂ୍ଣ୍ େକ୍ଷମ ସହାଇଥବିା ପସରାକ୍ଷ ଟିକେ ବୟବସ୍ଥା ଅସଟ। 

 



ଶ୍ରୀ ସମାଦୀ ପରିସୋଧ ଅକ୍ଷମତା ଏବଂ ସଦବାଳିଆ ସକାଡକୁ େଚୂାଇ ସଦଇଛନି୍ତ ଯାହାକି େମଗ୍ର ଆଥକି ବୟବସ୍ଥା ପାଇ ଁ

ବିପଦକୁ କମ କରିଥାଏ। ସେ ବୟାପକ ଶ୍ରମ େଧୁାର, ଯାହାକି ନିଯକିୁ୍ତଦାତାଙ୍କ ପାଇ ଁଅନୁପାଳନ ଭାରକୁ କମ କରିଥାଏ ଏବଂ 

ଏହା କିପରି ଶ୍ରମିକମାନଙୁ୍କ ୋମାଜିକ େରୁକ୍ଷାକୁ େରୁକ୍ଷା ସଯାଗାଇଥାଏ, ତାହା ଉପସର ଧ୍ୟାନ ସଦଇଥସିେ । 

 

ଡ୍ରାଇଭିଂ ବିକାେ ସକ୍ଷତ୍ରସର ପଞିୁ୍ଜ ବିନିସଯାଗର ଗରୁୁତ୍ୱ ଏବଂ ଭାରତ ଏହାର ଉଭୟ ଚାହଦିା ଏବଂ ସଯାଗାଣ ଦିଗକୁ କିପରି 

ମକୁାବିୋ କରୁଛି ସେ ବିଷୟସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୋଚନା କରିଛନି୍ତ। 

ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର େବନି୍ମ୍ନ ଟିକେ ଥବିା ଗନ୍ତବୟସ୍ଥଳସର ପରିଣତ କରିବା ଏବଂ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ପାଇ ଁ ଅଧକି 

ସପ୍ରାତ୍ସାହନ ସଦଇ ଏହା କରାଯାଉଛି ସବାେି ସେ କହଛିନି୍ତ। 

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ଇ-ଟଲାଟଫମ ୍ଆଧାରିତ ‘ମଖୁହୀନ ମେୂୟାଙ୍କନ’ ବିଷୟସର କହଛିନି୍ତ ଏବଂ ଟିକେଦାତା ଚାଟର୍୍ 

େହତି ନାଗରିକମାନଙୁ୍କ ୋହାଯୟ କରିବାସର ଏହା ବହୁ ଦୂରକୁ ଯିବ ସବାେି କହଛିନି୍ତ। ବଣ୍ଡ ବଜାରସର ନିରନ୍ତର ନିୟାମକ 

େଧୁାର ନିସବେକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ େଗୁମ େବୁିଧାକୁ େନିୁଶି୍ଚତ କରିଥାଏ। 

 

ସେ କହଛିନି୍ତ ସଯ 2019 ସର ସଯସତସବସଳ ବିଶ୍ୱର ଏଫଡିଆଇ ପ୍ରବାହ 1 ପ୍ରତିେତ ହ୍ରାେ ପାଇଛି ସେସତସବସଳ 

ଭାରତସର ଏଫଡିଆଇ ର ମାତ୍ରା 20 େତକଡା ବୃଦି୍ଧ ପାଇଛି, ଏବଂ ଏହା ଆମର ଏଫଡିଆଇ ୋେନର େଫଳତାକୁ 

ଦୋ୍ଉଛି। 

ଶ୍ରୀ ସମାଦୀ କହଛିନି୍ତ ସଯ ଉପସରାକ୍ତ େମସ୍ତ ପଦସକ୍ଷପ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ େମଦୃ୍ଧ ଆେନ୍ତାକାେିକୁ ନିଶି୍ଚତ କରିବ। ଏକ 

େକି୍ତୋଳୀ ବିଶ୍ୱ ଅଥବ୍ୟବସ୍ଥାସର ମଧ୍ୟ ସେମାସନ େହସଯାଗ କରିସବ। 

 

1.3 ବିେିୟନ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆତ୍ମନିଭର୍ ଭାରତ କିମ୍ବା ଆତ୍ମନିଭର୍େୀଳ ଭାରତ ଗଠନ କରିବା ପାଇ ଁ ଆରମ୍ଭ 

ସହାଇଥବିା ମିେନ ବିଷୟସର ଉସେଖ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହଛିନି୍ତ ସଯ ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ବୟବସ୍ଥାକୁ ବିଶ୍ୱବୟାପୀ େହତି 

ମିୋଉଛି ଏବଂ ଭାରତର େକି୍ତ ବିଶ୍ୱ େକି୍ତ ଗଣୁକର୍ତ୍ା୍ ଭାବସର କାଯୟ୍ କରୁଛି। 

ସେ କହଛିନି୍ତ ସଯ ଏହା ଭାରତକୁ ସକବଳ ଏକ ନିଷି୍କ୍ରୟ ବଜାରରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମେୂୟ େଙୃ୍ଖଳାର ଏକ େକି୍ରୟ ବିନିମା୍ଣ 

ସକନ୍ଦ୍ରସର ପରିଣତ କରିବା ବିଷୟସର ଅସଟ। 

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହଛିନି୍ତ ସଯ ଆଗାମୀ ରାସ୍ତା ବିସେଷ ଭାବସର ସବେରକାରୀ ତଥା ୋବଜ୍ନିକ ତ୍ରସର େସୁଯାଗସର ପରିପର୍ୂ୍ଣ୍ 

ଏବଂ ସକାଇୋ, ଖଣ,ି ସରଳବିଭାଗ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ମହାକାେ ଏବଂ ପରମାଣ ୁ େକି୍ତ ଭଳି ସକ୍ଷତ୍ରଗଡ଼ିୁକୁ ସଖାେିବାକୁ ସେ 

ସରଫର୍ କରି କହଛିନି୍ତ। 

 

ସେ ମଧ୍ୟ କୃଷି ସକ୍ଷତ୍ରସର େଧୁାର େହତି ସମାବାଇେ୍ ଏବଂ ଇସେସ୍େ ୋନିକ୍ସ, ସମଡିକାେ୍ ଉପକରଣ, ଫାମା୍ ସେ୍େର ପାଇ ଁ

ଉତ୍ପାଦନ େିଙ୍୍କ ସହାଇଥବିା ସପ୍ରାତ୍ସାହନ ସଯାଜନା ବିଷୟସର ମଧ୍ୟ ଉସେଖ କରିଥସିେ। 

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହ ିେମି୍ମଳନୀକୁ କହଛିନି୍ତ ସଯ ଭାରତସର ଚୟାସେଞ୍ଜ ୍ଗଡ଼ିୁକ ପାଇ ଁଏକ େରକାର ଅଛି ଯାହାକି ଫଳାଫଳ 

ପ୍ରଦାନ କରିବାସର ବିଶ୍ୱାେ କସର, ଏଭଳି େରକାର ଯାହା ପାଇ ଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚବିାସର େହଜତା ସଯତିକି ମହତ୍ତ୍ଵପର୍ୂ୍ଣ୍ 



ବୟବୋୟ କରିବା ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟ େହଜତା ସେତିକି ମହତ୍ତ୍ଵପର୍ୂ୍ଣ୍ ଅସଟ। 

 

ସେ ଭାରତକୁ 35 ବଷରୁ୍ ମଧ୍ୟ କମ ୍ବୟେର 65% ଜନେଂଖୟା ବିେଷି୍ଟ ଏକ ଯବୁ ସଦେ ଭାବସର ବର୍୍ଣ୍ନା କରିଛନି୍ତ ଯାହା 

ଆୋ ଏବଂ ସଦେକୁ ନୂତନ ଉର୍ଚ୍ତାକୁ ସନବାକୁ ସି୍ଥର କରିଛି।ସେ କହଛିନି୍ତ ସଯ ଭାରତ ସହଉଛି ରାଜସନୈତିକ ସି୍ଥରତା ଏବଂ 

ରାଜସନୈତିକ ନିରନ୍ତରତା ଥବିା ସଦେ ଏବଂ ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିବିଧତା ପାଇ ଁପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅସଟ। 

ନୂଆ ଦଲି୍ଲୀ 

ମସମଟେବର 03 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 



 


