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(ଅସ୍ଟା ର 4-5, 2020)
ଅକ୍ଟୋବର 05, 2020
କେନୋ ମୁଖ୍ୟ (COAS), କେକନରୋଲ ଏମଏମ ନୋରୋଭୋକନ, ପି ଭିଏେଏମ, ଏଭି ଏେଏମ, ଏେଏମ, ଭି ଏେଏମ, ଏଡିେି ଏବଂ
କବୈକେଶିକ େଚିବ (ଏଫଏେ) ହର୍ଷ ଭର୍ଦ୍ଷନ ଶୃଙ୍ଗଲୋ ଅକ୍ଟୋବର 4-5, 2020 କର ମି ଆମୋର
ଁ
ଯୋତ୍ରୋ କରି ଥ ିକଲ। ଏହି ପରି େଶଷନ
ହୋଲକର କିଛି ବର୍ଷକର ନିୟମି ତ ରୂପକର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ଯୋତ୍ରୋ ତଥୋ କଥୋବୋର୍ତ୍ଷୋ ମୋଧ୍ୟମକର ବନିରହିଥ ିବୋ ଦ୍ଵିପକ୍ଷୀୟ େମ୍ବନ୍ଧକର
ନିରନ୍ତର ପ୍ରଗତିର େମୀକ୍ଷୋ କରି ବୋ ପୋଇ ଁ େୁକଯୋଗ ମି ଳଛ
ି ି।
COAS ଏବଂ FS ରୋେୟ ପରୋମଶଷେୋତୋ ଡୋଓ ଆଙ୍ଗ େୋନ େୁ କି ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ କେବୋ ମୁଖ୍ୟ କମୋଣ୍ଡର େି ନୟ
ି ର କେକନରୋଲ
ମି ନ ଅଙ୍ଗ ହଲି ଙ୍ଗଙ୍କୁ ଡୋକିଥ ିକଲ। COAS ମି ଆମୋର
ଁ
େଶସ୍ତ୍ର କେବୋ ବିଭୋଗର କଡପୁଟି କମୋଣ୍ଡର-ଇନ୍ -ଚିଫ୍ ଉପ-େି ନିୟର
କେକନରୋଲ୍ କେୋ ୱିନ୍ ଙ୍କ େହିତ କେଖ୍ୋକରି ଥ ିକଲ। ମି ଆମୋର
ଁ
କବୈକେଶିକ ବୟୋପୋର ମନ୍ତ୍ରୋଳୟର ସ୍ଥୋୟୀ େଚିବ ୟୁ କେୋ କେୋ
ହୋନଙ୍କୁ କଭଟିଥ ିକଲ। ଏହୋପୂବର
ଷ ୁ , ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 1, 2020 କର ଭଚଷୁଆଲ କବୈକେଶିକ କୋଯଷୟୋଳୟ ପରୋମଶଷ
ମୋଧ୍ୟମକର ଦ୍ଵିପକ୍ଷୀୟ େହକଯୋଗର କକ୍ଷତ୍ରକର ବୟୋପକ ଆକଲୋଚନୋ କରି ଥ ିକଲ।
ଉଭୟ ପକ୍ଷ କକନ୍ିଟଭିଟି େହିତ େଂଯୁକ୍ତ ପରି କଯୋେନୋ, କ୍ଷମତୋ ନିମୋଷ ଣ, ବିେୁୟତ ତଥୋ ଊେଷୋ କକ୍ଷତ୍ରକର ଭୋଗୀେୋରୀକୁ େୃ ଢ
କରି ବୋ, ଆଥିକ ଏବଂ ବୟୋପୋର େମ୍ବନ୍ଧକୁ ଗଭୀର କରି ବୋ, କଲୋକଙ୍କ େହିତ କଲୋକମୋନଙ୍କ େଂଯୁକ୍ତତୋ ତଥୋ େୋଂସ୍କ ୃତିକ
ଆେୋନପ୍ରେୋନକୁ ଆହୁ ରି େହେ କରି ବୋ ଏବଂ ଏହି ତିକନୋଟି କେବୋକର ପ୍ରତିରକ୍ଷୋ ବିନିମୟକୁ ବୟୋପକ କରି ବୋ ପୋଇ ଁ େହମତ
କହୋଇଥ ିକଲ। COVID-19 ମହୋମୋରୀ ଦ୍ଵୋରୋ େୃଷ୍ଟି କହୋଇଥ ିବୋ ଚୟୋକଲଞ୍ଜକୁ େୂ ର କରି ବୋ ପୋଇ ଁ େହକଯୋଗକୁ ଆହୁ ରି ଗଭୀର
କରି ବୋକୁ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ପକ୍ଷ େହମତ କହୋଇଥ ିକଲ। ଏହି େମୟକର କେନୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ କବୈକେଶିକ େଚିବ କରମକେେି ଭର
ଔର୍ଧର 3000 ଶିଶକ
ି ୁ ରୋେୟ ପରୋମଶଷେୋତୋଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥୋପନ କରି ଥ ିକଲ, ଯୋହୋକି ମହୋମୋରୀ ବିରୁଦ୍ଧକର କହଉଥବ
ି ୋ ଲକଢଇକର
ମୁକୋବିଲୋ କରି ବୋ ପୋଇ ଁ ମି ଆମୋରର
ଁ
େହୋୟତୋ କରି ବୋ ପୋଇ ଁ ଭୋରତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତୋକୁ େଶଷୋଇଥୋଏ। କବୈକେଶିକ େଚିବ
କକୋକରୋନୋ ଟୀକୋର ପ୍ରୋଥମି କତୋ ଆଧୋରକର ମିଆମୋରକୁ
ଁ
କେବୋକୁ ଭୋରତର ଇଚ୍ଛୋ େୂଚୋଇ କେଇଛି କଯ ଏଗୁଡିକ ଉପଲବ୍ଧ
କହବ। ଡିକେମ୍ବର 31, 2020 ପଯଷୟନ୍ତ G-20 ଋଣ କେବୋ ନିଲମ୍ବନ ପେକକ୍ଷପ ଅନ୍ତଗଷତ ମିଆମୋରକୁ
ଁ
ଋଣ କେବୋ ରି ଲିଫ
କଯୋଗୋଇବୋକୁ ଭୋରତର ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି କୁ ମି ଆମୋର
ଁ
ପ୍ରଶଂେୋ କରି ଛି।
ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ଭି ତକର ତ୍ରିପକ୍ଷୀୟ ରୋେପଥ ଏବଂ କଳୋେୋନ ମଲ୍ି ଟ କମୋଡୋଲ ଟ୍ରୋଞ୍ଜି ଟ୍ ପରି ବହନ ପରି କଯୋେନୋ ଭଳି ଭୋରତୀୟ
େହୋୟତୋ ଭି ର୍ତ୍ିଭୂମି ପରି କଯୋେନୋକର ରହି ପ୍ରଗତି ଉପକର ମଧ୍ୟ ଆକଲୋଚନୋ କରି ଛନ୍ତି। ୟୋକମଥ ିନ ମହିଳୋ କପୋଲି େ ୍
ଏକୋକଡମୀର ନବୀକରଣ, କମୌଳିକ କବୈର୍ୟି କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିେୟୋଳୟର ନବୀକରଣ ଏବଂ ମିଆମୋର
ଁ
ଇନଷ୍ଟି ଚୁ ୟଟ୍ ଅଫ୍
ଇନଫରକମେନ୍ କଟକ୍ନୋକଲୋେି ପରି ପରି କଯୋେନୋଗୁଡକ
ି କର େୀର୍ଷକୋଳୀନ ସ୍ଥିରତୋ ପ୍ରେୋନ କରି ବୋ ପୋଇ ଁ ପେକକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ
କରି ବୋ ଉପକର କେମୋକନ ମତ ବିନିମୟ କରି ଥ ିକଲ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ 2021 ର ପ୍ରଥମ କତ୍ରୈମୋେି କକର ରୋଖ୍ୋଇନ୍ ରୋେୟକର
େି ତକୱ ବନ୍ଦରର ପରି ଚୋଳନୋ େିଗକର କୋଯଷୟ କରି ବୋକୁ ରୋେି କହୋଇଥ ିକଲ।
ଉଭୟ ପକ୍ଷ ରୋଖ୍ୋଇନ୍ ରୋେୟ ବିକୋଶ କୋଯଷୟକ୍ରମ (ଆରଏେଡିପି) ଅନ୍ତଗଷତ କହୋଇଥ ିବୋ ପ୍ରଗତି ଉପକର ଆକଲୋଚନୋ କରି ଛନ୍ତି
ଏବଂ ଏକ େକ୍ଷତୋ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ୋଠ କରି ବୋ େହିତ କୋଯଷୟକ୍ରମର ତୃ ତୀୟ ପଯଷୟୋୟ ଅନ୍ତଗଷତ ପରି କଯୋେନୋକୁ ଅନ୍ତିମ ରୂପ
କେବୋ ପୋଇ ଁ ପ୍ରସ୍ତୋବ କେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋତ୍ରୋ େମୟକର ଆରଏେଡିପି ଅନ୍ତଗଷତ କୃର୍ି ଯୋନ୍ତ୍ରିକରଣର ନବୀକରଣ ଉପକର

ପରି କଯୋେନୋ ଚୁ କ୍ତି ନୋମୋ ଉପକର ମଧ୍ୟ ହସ୍ତୋକ୍ଷର କରୋଯୋଇଛି। କବୈକେଶିକ େଚିବ ବିସ୍ଥୋପି ତ ମୋନଙ୍କର ରୋଖ୍ୋଇନ୍ ରୋେୟକର
ନିରୋପେ, ସ୍ଥୋୟୀ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତୟୋବର୍ତ୍ଷନକୁ ନିିିତ କରି ବୋକୁ ଭୋରତର େମଥଷନ େଣୋଇଛନ୍ତି।
ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନିେର େୀମୋ ଅଞ୍ଚଳକର େୁରକ୍ଷୋ ଏବଂ ସ୍ଥି ରତୋ ବେୋୟ ରଖ୍ ିବୋ ଉପକର ଆକଲୋଚନୋ କରି ଥ ିକଲ ଏବଂ ନିେ େମ୍ବନ୍ଧିତ
ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧକର ଅପ୍ରୋକୃତିକ କୋଯଷୟକଳୋପ ପୋଇ ଁ ବୟବହୋର ନକରି ବୋକୁ ପୋରସ୍ପରି କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତୋକୁ
କେୋହରୋଇଥ ିକଲ। ଏହି େମୟକର ଭୋରତୀୟ ପକ୍ଷ ଭୋରତର ବିକରୋହୀ କଗୋଷ୍ଠୀର 22 କୟୋଡରଙ୍କୁ ତୋଙ୍କୁ ହସ୍ତୋନ୍ତର କରି ଥ ିବୋରୁ
ମି ଆମୋରର
ଁ
ନିର୍ଣ୍ଷୟକୁ କୃତଜ୍ଞତୋ େଣୋଇଛନ୍ତି।
ଭୋରତ ଚିନ୍ ରୋେୟକର ବୟୋନୁ ୟ / େୋରେି ଚୋକକର େୀମୋ ହୋଟ କପୋଲ ନିମୋଷ ଣ କରି ବୋ ପୋଇ ଁ 2 ମି ଲିୟନ୍ ଆକମରି କୀୟ
ଡଲୋରର ଅନୁ େୋନ କେବୋ ପୋଇ ଁ କର୍ୋର୍ଣୋ କରି ଛି, ଯୋହୋକି ମିକେୋରୋମ ଏବଂ ମି ଆମୋର
ଁ
ମଧ୍ୟକର ଆଥିକ େଂକଯୋଗ ପ୍ରେୋନ
କରି ବ। ତୋ େହିତ ମି ଆମୋରର
ଁ
ୁ 31 ମୋଚ୍ଚଷ 2021 ପଯଷୟନ୍ତ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ହରଡ଼ (ଭି ଗ୍ନୋ ମୁଗ) କୁ ଆମେୋନୀ କରୋଯି ବ କବୋଲି
ମଧ୍ୟ କର୍ୋର୍ଣୋ କରୋଯୋଇଥ ିଲୋ। ଏହୋ ଛଡ଼ୋ ମୋଇଟକିନୋକର େଫ୍ଟ ୱୋୟୋର୍ ବିକୋଶ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣକର ଉତ୍କର୍ଷ କକନ୍ଦ୍ରର ଭଚଷୁୟଆଲ
ଉେର୍ୋଟନ କରୋଯୋଇଥ ିଲୋ। କବୈକେଶିକ େଚିବ ମି ଆମୋର
ଁ
ର କବୈକେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୋଳୟର ସ୍ଥୋୟୀ େଚିବ ୟୁ କେୋ ହୋନଙ୍କ େହିତ
ନୋୟ
ପୋଇ
ତୋଓ
ଠୋକର
େୂ ତୋବୋେ
କଯୋଗୋକଯୋଗ
କୋଯଷୟୋଳୟର
ଉେର୍ୋଟନ
ମଧ୍ୟ
କରି ଥ ିକଲ।
ମି ଆମୋର
ଁ
ପକ୍ଷ 2016 କର କହୋଇଥ ିବୋ ଭୂମିକମ୍ପକର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କହୋଇଥ ିବୋ ବୋଗୋନ ପୋକଗୋଡୋର ମରୋମତି ଏବଂ େଂରକ୍ଷଣ
େହିତ େୋଂସ୍କ ୃତିକ ଇତିହୋେର େଂରକ୍ଷଣକର ଭୋରତୀୟ େହୋୟତୋ ପୋଇ ଁ କୃତଜ୍ଞତୋ େଣୋଇଛି। ତୋଙ୍କର 100 ତମ ବୋର୍ି କୀକୁ
ସ୍ମରଣୀୟ କରି ବୋ ପୋଇ ଁ ମଣ୍ଡୋଳୟ କେଲକର ବନ୍ଦୀ କହୋଇଥ ିବୋ େମୟକର ହି ଁ କଲୋକମୋନୟ ତିଲକ ଭଗବତ ଗୀତୋର ପ୍ରତିପୋେକ
ଗୀତୋ ରହେୟ କଲଖ୍ ିଥ ିକଲ। ଯୋତ୍ରୋ େମୟକର େଂସ୍କ ୃତିକର େହକଯୋଗର ଅନୟୋନୟ କକ୍ଷତ୍ରକର ଭୋରତୀୟ ଉପନୟୋେଗୁଡ଼ିକର
ବମଷୋ ଭୋର୍ୋକର ଅନୁ ବୋେକୁ ଅନ୍ତଭଷୁକ୍ତ କରି ଥ ିକଲ।
କବୈକେଶିକ େଚିବ ଏକବିଂଶ ଶତୋବ୍ଦୀର ପଙ୍ଗଲଙ୍ଗ ଶୋନ୍ତି େମ୍ମି ଳନୀର ଚତୁ ଥଷ କବୈଠକକୁ େଫଳତୋର େହ ଆକୟୋେନ କରି ଥ ିବୋରୁ
ମି ଆମୋରକୁ
ଁ
ଅଭି ନନ୍ଦନ େଣୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମି ଆମୋରକୁ
ଁ
ନିେର ଗଣତୋନ୍ତ୍ରିକ ପରି ବର୍ତ୍ଷନକର େୋହୋଯୟ କରି ବୋ ପୋଇ ଁ େୋମ୍ବି ଧୋନିକତୋ
ଏବଂ େଙ୍ଘବୋେକର ଅଭି ଜ୍ଞତୋ ବୋଣ୍ଟି ବୋକର ଭୋରତର ନିରନ୍ତର େମଥଷନକୁ ନିିିତ କରି ଛନ୍ତି।
ଗତ କିଛିବର୍ଷ ମଧ୍ୟକର ଉଭୟ କେଶ ଦ୍ଵିପକ୍ଷୀୟ େଂପକଷକର ପ୍ରଶଂେନୀୟ ପ୍ରଗତି କରି ଛନ୍ତି ଏବଂ କତୈଳ ଏବଂ ଗୟୋେ ଏବଂ
ବିେୁୟତ, ଭି ର୍ତ୍ିଭୂମି ଏବଂ ଔର୍ଧ କକ୍ଷତ୍ରକର ନୂ ଆ ନିକବଶ େହିତ େହକଯୋଗର ନୂ ତନ ଉପୋୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁ େନ୍ଧୋନ କରୁଛନ୍ତି।
ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଭୋରତୀୟ ପୋୱୋର ଗ୍ରୀଡ୍ ଏବଂ ମିଆମୋର
ଁ
ଗ୍ରୀଡ୍ ମଧ୍ୟକର ଏକ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତୋ ହୋଇ କଭୋଲକଟେ୍ ଗ୍ରୀଡ୍ ଇଣ୍ଟର
କକନକ୍ସନ ସ୍ଥୋପନ କରି ବୋ ପୋଇ ଁ ଆକଲୋଚନୋ କରି ଛନ୍ତି। ଉର୍ତ୍ର-ପୂବୋଷ ଞ୍ଚଳ ରୋେୟ ଏବଂ ମି ଆମୋର
ଁ
ମଧ୍ୟକର ନିମ୍ ନ କଭୋଲକଟେ୍
କରଡିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟର କକନକ୍ସନ ଉପକର କହଉଥ ିବୋ ଆକଲୋଚନୋକର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଗତି କହୋଇଛି। େୋମୁରିକ କଡୋକମନ୍ ଏବଂ ବିପଯଷୟୟ
ପରି ଚୋଳନୋକର େହକଯୋଗ ବୃ ଦ୍ଧି କରୋଯୋଇଛି। ଉଭୟ କେଶ ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ବହୁ ପକ୍ଷୀୟ ମଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ଉପକର ମଧ୍ୟ
େହକଯୋଗ େୋରି ରଖ୍ ିଛନ୍ତି। ଭୂମି େୀମୋ ପୋରି ଚୁ କ୍ତି ନୋମୋର େଫଳ କୋଯଷୟଅମଳ ଏବଂ ଭୋରତ-ମିଆମୋର-ଥୋଇଲୟୋଣ୍ଡ
ଁ
ତ୍ରିପକ୍ଷୀୟ
କମୋଟର ବୋହୋନ ଚୁ କ୍ତି ନୋମୋ ଉପକର ଚୋଲି ଥ ିବୋ ଆକଲୋଚନୋ ଭଳି ପେକକ୍ଷପ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ବଢୁ ଛି।
COAS ଏବଂ FS ଙ୍କର ମି ଆମୋରକୁ
ଁ
ଏହି ଯୋତ୍ରୋ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରୋଥମି କତୋକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ଥୋଏ କଯ ଉଭୟ କେଶ କେମୋନଙ୍କର
ବିସ୍ତୋରି ତ ଦ୍ଵିପକ୍ଷୀୟ େମ୍ପକଷକୁ ଆଗକୁ ବଢୋଇବୋ ପୋଇ ଁ ପରସ୍ପର େହିତ େୋମି ଲ କହୋଇଥୋନ୍ତି।
ନୂ ଆ େିଲ୍ଲୀ
ଅସ୍ଟା ର 05, 2020
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