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ITER ଆସେମ୍ବ୍ଲ ି ଆରମ୍ଭସର ଅନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଥସ୍ମାନ୍ୟୁକ୍ଲୟିର ପରୀକ୍ଷା୍ଳୂକ ରଲଆକ୍ଟର 

(ITER) ସର ଭାରତର ୍ାନ୍ୁବର ପ୍ରଧାନ୍୍ନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ େସେଶ 

ଜଲୁାଇ 29, 2020 

 

28 ଜଲୁାଇ 2020 ରେ ଫ୍ରାନ୍ ସେ ରେଣ୍ଟ-ପଲ୍-ରଲଜ-୍ଡୁ୍ୁରେନ୍ ସରେ ଆର ାଜିତ ଏକ େମାରୋହ େହତି ITER ର ାକମୁାକ 

(ITER Tokamak) େ ଆରେମିି୍ବ୍େ ଆେମ୍ଭ ରହାଇଥଲିା। ଏହ ିେରେଳନରେ େମସ୍ତ ITER େଦେୁ ରଦଶଗଡୁ୍ିକେ ଆମନି୍ତ୍ରତ 

େମସ୍ତ ୋଷ୍ଟ୍ରେ ପ୍ରମଖୁ ମାରନ ବ୍ୁକି୍ତଗତ ଭାବ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କେୁଛନି୍ତ, କିମ୍ବ୍ା ଇରଲରଟ୍ ରାନକି ଭାବ୍ରେ େିରମା ୍ ରମାଡ଼ 

ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୁ କ୍ରମରେ ନିଜେ ବ୍ାର୍ତ୍ା୍ ପ୍ରଦାନ କେୁଛନି୍ତ । ୋଷ୍ଟ୍ରପତି ମାକ୍ରନ୍ ୍ କ ଦ୍ଵାୋ ଏହ ିଉତ୍ସବ୍ ଆର ାଜିତ କୋର୍ଯାଇଥଲିା। 

 

ମାନୁବ୍େ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ନିଜେ ବ୍ାର୍ତ୍ା୍ରେ ITER େଂଗଠନକୁ ତାଙ୍କେ କଠନି ପେିଶ୍ରମ ଏବ୍ଂ େଫଳତା 

ପାଇ ଁଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନି୍ତ। ଏହ ିେଂଗଠନରେ ରବ୍ୈଜ୍ଞାନକି ଏବ୍ଂ ଇଞି୍ଜନିଅେ ମାନଙ୍କେ ବି୍ଶ୍ଵସ୍ତେୀ  ଅଂଶଗ୍ରହଣକ ୁଧ୍ୟାନରେ 

େଖ ିରେ ITER କୁ ର୍ଯଗୁ ର୍ଯଗୁେୁ ଭାେତୀ  ବି୍ଶ୍ଵାେ ଭାବ୍ରେ େହ ିଆେିଥବି୍ା - ବ୍େରୁଦବ୍ କୁ ୁମ୍ବ୍କମ ୍େ ଏକ ଆଦଶ ୍ଚିତ୍ର ରବ୍ାଲି 

ଅନୁମାନ କେିଥରିଲ - ରେ କହଥିରିଲ ରର୍ଯ ରର୍ଯରତରବ୍ରଳ େମଗ୍ର ବି୍ଶ୍ଵ ମାନବ୍ଜାତିେ ଉନ୍ନତି ପାଇ ଁ ମିଳିତ ଭାବ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୁ  

କେୁଛି, ରେରତରବ୍ରଳ ଭାେତ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଉଚିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇ ଁଗବି୍ତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀ ପେମାଣ ୁବି୍ଜ୍ଞାନ ରେତ୍ରରେ 

ଭାେତେ ରବ୍ୈଜ୍ଞାନିକ ଉପଲବ୍ଧ ି ଗଡ଼ୁିକ ବି୍ଷ ରେ ମଧ୍ୟ ଉରେଖ କେିରଲ। ରେ କହଥିରିଲ ରର୍ଯ ଭାେତ ଦ୍ଵାୋ ବି୍କଶତି 

କ୍ରାର ାଷ୍ଟ୍ା , ଇନ୍ ରଭରେଲ୍ ଶଲି୍ ଡ, କୁଲିଙ୍୍ଗ ୱା େ, କ୍ରାର ାରଜାନିକ୍ ରେ ପର୍ଯ୍ୁ ାପ୍ତ ରର୍ଯାଗଦାନ, କ୍ରାର ା ବି୍ତେଣ ପ୍ରଣାଳୀ, RF 

ଏବ୍ଂ ବି୍ମ ୍ ର ରଟନାରଲାଜୀ ବ୍ୁବ୍ହାେ କେୁଥବି୍ା େହା କ ଗେମ ଉପକେଣ, ମଲି୍ ୍ ରମଗା ୱା  ବି୍ଦୁୁତ୍ ରର୍ଯାଗାଣ ଏବ୍ଂ 

ଅରନକ ରେତ୍ରରେ ଏହାେ ଲେୁ ହାେଲ କେିବ୍ାକୁ ଏବ୍ଂ ପ୍ରଦଶନ୍ କେିବ୍ାକୁ ITER କୁ ୋହାର୍ଯୁ କେିବ୍ାକୁ ରର୍ଯାଗଦାନ 

କେିଆେଛିୁ। 

 

ଏହ ିଅବ୍େେରେ ଭାେତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀଙ୍କ େରନ୍ଦଶ ଫ୍ରାନ୍ ସ ଏବ୍ଂ ରମାନାରକାରେ ଭାେତେ ୋଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଶ୍ରୀ 

ଜାରଭଦ ଅଶେଫ ପଢି ଶଣୁାଇଛନି୍ତ। 

 

ନ୍ଲମ୍ନସର ଦଲଆଯାଇଥବିା ଲଲଙ୍କସର େଂପରୂ୍ଣ୍ମ େସେଶ ପଢନ୍ତୁ। 

 

http://dae.gov.in/writereaddata/iter2020_message_pm_india_shri_narendra_modi.pdf 

 

ନୂ୍ଆ ଦଲଲ୍ଲୀ  

ଜୟଲାଇ 29, 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. 
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