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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଓ ତାଙ୍କ ମେସିସ୍ ପ୍ରତପିକ୍ଷ ପ୍ରବନି୍ଦ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ 
ମିଳତିଭାରବ ଆଭାସୀ ବୟବସ୍ଥାରେ ମେସିସ୍ ରେ ସାମାଜକି ଆବାସ ପ୍ରକଳ୍ପେ ଉଦ ଘାଟନ ଦୁଇ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମେସିସ୍ ରେ ସଭିିଲ ସଭିସ କରଲଜ ଓ ଆଠ ରମଗାୱାଟେ ରସାଲାେ ପିଭି 
ପ୍ରକଳ୍ପେ ଶୁଭ ରଦରଲ 

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ  ଓ ମେସିସ୍ େ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରବନି୍ଦ କୁମାେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ ିମିଳତିଭିାରବ ଆଭାସୀ ବୟବସ୍ଥାରେ 
ମେସିସ୍ ରେ ନବନମିିତ ଏକ ସାମାଜକି ଆବାସ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଉଦ ଘାଟନ କେଛିନ୍ତ ି । ଭାେତେ ଅଂଶୀଦାେୀରେ ମେସିସ୍ ରେ ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପଟ ି
କାର୍୍ଯୟକାେୀ ରହାଇଛ ି। ଏହ ିଅବସେରେ ଦୁଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଭାସୀ ବୟବସ୍ଥାରେ ମେସିସ୍ ରେ ଏକ ସଭିିଲି ସଭିସ କରଲଜ ଓ 
ଆଠ ରମଗାୱାଟ କ୍ଷମତା ବଶିଷି୍ଟ ଏକ ରସାଲାେ  ପିଭି ପ୍ରକଳ୍ପେ ଶଳିାନୟାସ ମିଳତିଭାରବ କେଛିନ୍ତ ି। 

 ଭାେତେ ସହରର୍ଯାଗରେ ମେସିସ୍ ରେ ଏକ ଅତୟାଧୁନକି  ସଭିିଲ୍ ସଭିସ କରଲଜ ନମିା୍ଣରହବ । ଏହାଛଡା ଆଠ ରମଗାୱାଟ 
ରସୌେଶକି୍ତ ଉତ୍ପାଦନ କେପିାେୁଥିବା ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନମି୍ାଣରେ ମଧ୍ୟ ଭାେତ ସାହାର୍ଯୟ ସହରର୍ଯାଗ କେବି । 

ମେସିସ୍ ପିଏମ ଓ ପେସିେରେ ଆର ାଜତି ଏହ ିଆଭାସୀ କାର୍୍ଯୟକ୍ରମରେ ରସଠାକାେ ବେଷି୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅଧିକାେୀ ଓ ବଶିଷି୍ଟ ବୟକି୍ତମାରନ 
ରର୍ଯାଗରଦଇଥିରଲ । 

କାର୍୍ଯୟକ୍ରମରେ ଉଦ ରବାଧନ ରଦଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରମାଦୀ କହଛିନ୍ତ ିରର୍ଯ ଭାେତ ନଜିେ ବନୁ୍ଧ ୋଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କେ ଆବଶୟକତା ପେୂଣକୁ 
ଅଗ୍ରାଧିକାେ ରଦଇ ବକିାଶମୂଳକ ସହା ତା ୋଶ ି ରର୍ଯାଗାଇ ରଦଉଛ ି । ଏ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ମିତ୍ରୋଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କେ ସାବ୍ରଭୌମତ୍ୱକୁ ଭାେତ 
ର୍ଯରଥାଚତି ସମ୍ମାନ ରଦଉଛ ି। ମିତ୍ର ୋଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କେ ଦକ୍ଷତା ଓ ସାମଥ୍ୟ  ବୃଦ୍ଧ ିକେ ିଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକ୍କୁ ସୁଦୃଢ କେରିି୍ଯବା ସହତି ସମ୍ପକୃ୍ତ 
ରଦଶେ ରଲାକଙ୍କ କଲୟାଣକୁ ଗେୁୁତ୍ୱପ୍ରଦାନ କୋର୍ଯାଉଛ ି। 

 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହଛିନ୍ତ ି ରର୍ଯ ୋଷ୍ଟ୍ରନମିା୍ଣରେ ସଭିିଲି ରସବା ଓ ଏହାେ ଅଧିକାେୀମାନଙ୍କେ ଗେୁୁଦା ିତ୍ୱ େହଛି ି । ରତଣୁ ରସହ ି
ଅଧିକାେୀମାନଙୁ୍କ ତାଲିମ ରଦବା ପାଇଁ ଏକ ଅତୟାଧୁନକି କରଲଜେ ଆବଶୟକତା ଅପେହିାର୍୍ଯୟ । ଭାେତ ତାହାେ ମିଶନ କମର୍ର୍ଯାଗୀେ 
ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଶକି୍ଷାା୍ କୁ ମେସିସ୍ କୁ ରର୍ଯାଗାଇା ରଦବ ରବାଲି ରସ ପ୍ରତଶୁିତ ି ରଦଇଛନ୍ତ ି । ଏହ ି ଅବସେରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ବଶି୍ୱ 
ରସୌେରମୈତ୍ରୀରେ କହଥିିବା ‘ଏକ ସର୍ୂ୍ଯୟ, ଏକ ପଥୃିବୀ, ଏକ ଗ୍ରୀଡ’(ଓରସାରୱାଗ) କଥା ମରନପକାଇ କହଛିନ୍ତ ିରର୍ଯ ମେସିସ୍ ରେ ଭାେତ 
ସହା ତାରେ ଆଠ ରମଗାୱାଟେ ରର୍ଯଉଁ  ରସାଲାେ ପିଭି  ୁନଟି୍ ସ୍ଥାପନ ରହବ ତାହା ଦ୍ୱାୋ ରସ ରଦଶ ସମ୍ମଖୁୀନ ରହଉଥିବା ଜଳବା ୁ 
ପେବିର୍ତ୍ନ୍ ଜନତି ସି୍ଥତେି ମୁକାବଲିା କେପିାେବି । ଏହା ଫଳରେ ରକାଇଲା ରପାଡ ି ବଦୁିୟତ ଉତ୍ପାଦନ କେବିାେ ଆବଶୟକତା ହ୍ରାସ 
ପାଇବ ଏବଂ ମେସିସ୍ ୧୩ହଜାେଟନ୍ ଅଙ୍ଗାେକାମଳ ନଗିମ୍ନକୁ ରୋକପିାେବି । 

ମେସିସ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରବନି୍ଦ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ  ଉଦ ରବାଧନରେ ଭାେତ ତାଙ୍କ ରଦଶକୁ ଆଥକି ସହା ତା ସହତି ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକାେ 
ସାହାର୍ଯୟ ସହରର୍ଯାଗ ରର୍ଯାଗାଉଥିବାେୁ ଧନୟବାଦ ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିରଲ । ରସ କହଥିିରଲ ରର୍ଯ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରମାଦୀଙ୍କ 
ରନତୃତ୍ୱରେ ଭାେତ-ମେସିସ୍ ସମ୍ପକ୍ ଆହୁେ ିଅଧିକ ନବିଡି ରହାଇଛ।ି 



ଭାେତ ସେକାେ ୨୦୧୬ ରମ ମାସରେ ଅଥନ୍ୀତକି ପୟାରକଜରେ ମେସିସ୍ କୁ ୩୫୩ ନ ୁିତ ଡଲାେ ଅଥ୍ ରର୍ଯାଗାଇ ରଦଉଥିରଲ 
।  ଏହ ିଅଥ୍ରେ ପାଞ୍ଚଟ ିପ୍ରକଳ୍ପ ନମିା୍ଣେ ବୟବସ୍ଥା କୋର୍ଯାଇଥିଲା । ରସଗୁଡକି ରହଲା -ରମରରା ଏକ୍ସରପ୍ରସ ରପ୍ରାରଜକଟ, ସୁପି୍ରମରକାଟ୍ 
ବଲିିଡଂ, ନୂଆ ଇଏନ୍ ଟ ିହସ୍ ପିଟାଲ, ପ୍ରାଥମିକ ବଦିୟାଳ େ ପିଲାଙୁ୍କ ଡଜିଟିାଲ ଟାବରଲଟ୍ ବଣ୍ଟନ ଓ ସାମାଜକି ଆବାସ ପ୍ରକଳ୍ପ ନମି୍ାଣ । 
ଏହ ିଆବାସ ପ୍ରକଳ୍ପେ ଉଦ ଘାଟନ ସହତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଥନ୍ୀତକି ସହା ତା ପୟାରକଜରେ ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚଟ ିର୍ଯାକ କାର୍୍ଯୟ ରଶଷ ରହାଇଛ ି

 ମେସିସ୍ େ ରେଡଉଇଟଠାରେ ନୂଆ ସଭିିଲ ସଭିସ କରଲଜ ନମିିତ ରହବ । ଭାେତ ଏଥିପାଇଁ ୪.୭୪ନ ୁିତ ଡଲାେ ଅନୁଦାନ 
ସହା ତା ରର୍ଯାଗାଇ ରଦଇଛ ି। ୨୦୧୭ରେ ମେସିସ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାେତ ଗସ୍ତରେ ଆସଥିିବାରବରଳ ଦୁଇ ରଦଶ ମଧ୍ୟରେ 
ଏଥିପାଇଁ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷେତି ରହାଇଥିଲା । ଏହ ିକରଲଜ ଭବନ ନମିା୍ଣ ରହରଲ ରସ ରଦଶେ ସଭିିଲ ରସବା ଅଧିକାେୀଙୁ୍କ 
ଏଥିରେ ତାଲିମ ଓ ରକୌଶଳ ବକିାଶ ପାଇଁ ସବୁ ଅତୟାଧୁନକି ସବୁଧିା ସୁରର୍ଯାଗ ମିଳବି  ଓ  ଭାେତ ସହ ଅନୁଷ୍ଠାନଗତ ସମ୍ପକ୍ େକ୍ଷା 
କେବି । 

 ମେସିସ୍ ରେ ଭାେତ ସହା ତାରେ ରର୍ଯଉଁ ଆଠ ରମଗାୱାଟ  ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ରସୌେ ବଦୁିୟତ୍ ରକନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ରହବ ରସଥିରେ ୨୫୦୦୦ 
ପିଭି ରସଲ ଲାଗିବ । ଏଥିେୁ ବାଷକିପ୍ରା  ୧୪ଗିଗାୱାଟ ଆୱାେସ୍ ସବୁଜ ଉର୍୍ଜ୍ା ଉତ୍ପାଦତି ରହବ । ଏହା ଦ୍ୱାୋ ମେସିସ୍ େ ପ୍ରା  
୧୦ହଜାେେ ଘେକୁ ବଜୁିଳ ି ରର୍ଯାଗାଇ ଦଆିର୍ଯାଇପାେବି । ଏହାଫଳରେ ମେସିସ୍ ବାଷକି ୧୩ହଜାେ ଟନ୍ ଅଙ୍ଗାେକାମଳ ନଗିମ୍ନେୁ 
େକ୍ଷା ପାଇବ । ଏହାଦ୍ୱାୋ ରସ ରଦଶ ଜଳବା ୁ ପେବିର୍ତ୍ନ୍ ଜନତି ସମସୟାେ ମୁକାବଲିା କେବିାେ ସମଥ୍ ରହବ । 

ଆଜେି ଉତ୍ସବରେ ଦୁଇଟ ି ଗୁେୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍୍ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ଚୁକି୍ତନାମାେ ନଥି ଅଦଳବଦଳ କୋର୍ଯାଇଛ ି । ଏଥିରେ ରମରରା ଏକ୍ସରପ୍ରସ ପାଇଁ 
ମେସିସ୍ କୁ ଭାେତ ୧୯୦ ନ ୁିତ ଡଲାେ ଆଥକି ସହା ତା ରଦବା ଓ ଅନୟାନୟ ଦସ୍ତାବଜି୍ େହଛି ି। 

 ରକାଭିଡ ମହାମାେୀେ ପ୍ରଭାବ ସରତ୍ୱ ଭାେତ-ମେସିସ୍ ଅଂଶୀଦାେୀ ନମିିତ ବକିାଶ ପ୍ରକଳ୍ପମାନ ଦୁତଗତରିେ କାର୍୍ଯୟକାେୀ ରହଉଛ ି
।୨୦୧୯ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ  ରମାଦୀ ଓ ତାଙ୍କ ମେସିସ୍ ପ୍ରତପିକ୍ଷ ମିଳତିଭାରବ ରମରରା ଏକ୍ସରପ୍ରସ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ନୂଆ ଇଏନ୍ ଟ ି
ହସ୍ ପିଟାଲକୁ ଆଭାସୀ ବୟବସ୍ଥାରେ ଉଦ ଘାଟନ କେଥିିରଲ । ରସହଭିଳ ି୨୦୨୦ ଜୁଲାଇରେ ମେସିସ୍ ସୁପି୍ରମରକାଟ୍ ବଲିିଡଂ ଆଭାସୀ 
ବୟବସ୍ଥାରେ ଦୁଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାୋ ଉଦ ଘାଟତି ରହାଇଥିଲା । 

ଭାେତ ଓ ମେସିସ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପକ ୍ଅତ ିନବିଡି । ଉଭ  ରଦଶେ ଇତହିାସ, ବଂଶାବଳୀ, ସଂସ୍କତୃ ିଓ ଭାଷାରେ ସମାନତା େହଛି ି । 
ମେସିସ୍ ରେ ଭାେତୀ  ବଂରଶାଦ୍ଭବମାରନ ସଂଖୟା ଗେଷି୍ଠ । ରତଣୁ ଉଭ  ରଦଶ ଅଂଶୀଦାେୀ ଭିର୍ତ୍ରିେ ବକିାଶ ପ୍ରକ୍ରି ାକୁ ଆରଗଇ 
ରନଉଛନ୍ତ ି ।  ଭାେତ ମହାସାଗେ ଅଂଚଳରେ ମେସିସ୍ ଭାେତେ ଏକ ଗେୁୁା୍  ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍୍ ବକିାଶ ଅଂଶୀଦାେ । ଦୁଇ ରଦଶେ କାରଳାର୍ତ୍ୀର୍ଣ୍ ୍
ସମ୍ପକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆଜେି କାର୍୍ଯୟକ୍ରମ ସବ କା ସାଥ, ସବକା ବକିାଶ, ସବକା ବଶି୍ୱାସ, ସବ କା ପ୍ର ାସେ ଆଉ ଏକ ସଫଳ ଉଦାହେଣ । 

 

ନଆୂଦଲିଲ୍ୀ 

ଜାନଆୁରୀ 20, 2022 
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